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DIARI DE SESSIONS DEL 

PLE 

DEL PARLAME'NT DE LES ILLES BALEARS 
D. L. P. M. 770 -1987 11 Legislatura Any 1989 Número 56 

Presidencia 
del Molt II·lustre Sr. Jeroni Albertí 1 Picornell 

Sessió celebrada dia 19 d'abril del 1989, a les 17 hores. 

Lloc de celebració: Seu del Parlamení 

SU MARI 

I ).-PREGUNTES: 

1) R.G.E. Núm. 637/89, presentada peZ Diputat Sr. Ildefol1s Juan i Marí, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, amb la formulació següent: 
«Davant el lamentable estat de l'aqüeducte roma de s'Argamassa, a Santa Eulalia d'Eivissa, qui
l1es actWlcions pensa realitzar la COl1selleria de Cultura durarlt ['any 1989, per aconseguir la seva 
protecció?». 

2) R.G.E. Núm. 639/89, presentada pel Diputat Sr. Benjamí Carreras i FOl1t, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, amb la formulació següent: 
"Per quin motiu els 9 Zocals del bloc de 66 habitatges de promoció pública del caner Reverendo 
Padre Huguet de Maó es traben en estat deplorable de deixadesa i brutesa i que es pel~sa fer 
per solucionar la lamentable situació en que es troben?». 

3) R.G.E. Núm. 636/89, presentada pel Diputat Sr. ¡sidor Torres i Cardona, del Grup Parla;mentari 
SOCIALISTA, amb' la formulació següent: 
"Per que el Govern no ha executat encara l'acord sobre el F.C.!., que fa referencia a la Gonstruc
ció de dos molls d'amarrament, a Sa Canal a Eivissa i a Es Pujols a Fonnentera?". 

4) R.G.E. Núm. 638/89, presentada peZ Diputat Sr. Isidor Torres i Cardol1a, del Grup Parlamentari 
SOCI ALISTA, amb la formulació següent: 
"Qual1 i corn pensa la Conselleria d'Obres Públiques dOl1ar per acabat i posar en funcionament 
el diposit d'aigua dels Pujols, a l'illa de Fonnentera?». 
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5) R.C.E. Núm. 642/89, presentada pel Diputat S r. Sebastia Serra i Busqucts, del Crup Parlamenta
h PSM-EEM, amb la formulació següenl: 
"Quilla actuació ha tengut la Consellería de Cultura per fal el'evitar l'esbucament d'una de les 
cases més al1tigues de Muro, la Posada de SOI1 Perol, construIda en el segle XVI, i integrada dins 
l'il17portal1t C0J1ju111 arquitectcmic del carrer de les Posades, lenillt ell compte Cjue tol el clos urbd 
antic de Muro va ser declarat Conjunt His to rico-A rt ísric?». 

6) RC.E. Núm. 610/89, presentada per la Diputada Sra. Paula ClIillem i Ripoll, del Crup Parlamen
tari PSM-EEM, amb la fonnulació següent: 
"Quins actes pel7sa celebrar la Conselleria de Cultura amb 1110tiu del día de Sanf Jordi, día del 
Llibre?». 

7) RC.E. N úm. 643/89, presentada per la Diputada Sra. Paula Cuillem i Ripol/, del Crup Parlamen
tari PSM-EEM, amb la formulació segiiel11: 
"Té coneixen-zel1t el COl1seller de Sanitat i Acció Social del brot de tuberculosi presswnptamel1t 
detectat a un coZ·legi públic d'Eivissa, 011 sembla ser que S'ha/1 produ"it algans casos, sen s que hi 
hagi hagut cap actnació per part deIs serveis de la seva Conselleria?». 

JI J.-I nforme anual de la Comissió de Peticions corresponent al 1988 . 

lJI).-l l1fonm.e de la Comissió de l'Estatut dels Diputats sobre compatibilitats de la Diputada Il-lustre Sra. 
Teresa Riera i Madure/l. 

IV).-MOCIO RC.E. N úm. 622/89, presentada pel Crup Parlamentari CDS, derivada de la interpel-lació RC.E. 
Núm. 2159/88, relativa a la política general {~ concessions d'aigua. 

V).-INTERPEL.LACIO R .C.E. Núm. 301/89, presentada pel Cnop Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la 
política el'espart i l/eure del Covern de la Ca munitat Autónoma de les ll les Balears. 

Ll).-PREGUNTA R.GB. NUM. 637/89, PRESEN
·TADA PEL DIPUTAJ SR. ILDEFONS JUAN I MARI, 
DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT : 
Comenc;ant pel primer punt de l'Ordre del Dia, re· 

ferit a preguntes, per formular la registrada am b el 
núm. 637/89, sobre la protecció de l'aqüeducte roma 
de S'Argamassa, a Santa Eularia d'Eivissa, té la parau
la el Diputat Sr. Ildefons Juan i Marí. 

EL SR. JUAN I MARI: 
Sra. Consellera de Cultura, supos que voste coneix 

la preocupant situació en la qual es troba l'aqüeducte 
roma de S 'Argamassa a Santa Eularia, i és per aixo 
que li demanam que ens expliqui quines accions pensa 
realitzar la seva Conselleria, durant aquest any, per 
aconseguir la protecció de l'esmentat aqüeducte. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar, té la paraula la Sra. Consellera de 

Cultura, Educació i Esports. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO I CULTURA 
(Sra. Munar i Riutort) : 

Gracies , Sr. President. 
Miri, com voste sap, perque ho he repetit ja mol

tes vegades en aquest Parlament, la Conselleria de Cul
tura entén que la planificació de les activitats arqueo-
16giques a realitzar, passen necessariament pel coneixe
ment de la situació d'aquest tipus de patrimoni i de 
poder programar les accions pertinents posteriors de 
restauració, neteja, excava ció i senyalització deIs jaci-

ments arqueolOgics . Per a tot aixo es desenvolupa, de 
manera prioriVl'~ia, el Programa de Preservació de Mo
numents Arqueologics, on a m és de les descripcions, de
limitacions, valoracions deIs jaciments segons la seva 
importancia i estat de conservac ió, es proposen així 
mateix aquelles actuacions que creiem que són acon
sellables, poden ser consolidar, protegir, senyalitzar, 
etc.; i s 'estableix un ordre de priorita ts a les in terven
cions proposades. Aquest p¡ograma, pel que fa r eferen
cia a l'illa d'Eivissa durant 1989, incloura jaciments 
corresponents als municipis de Santa Eularia i de Sant 
Joan. És evident que,entre els j aciments estudiats, hi 
figurara, per tant, el de S'Argarnassa, on es delimitara 
la zona de protecció del jaciment i les possibl es exca
vacions en aquest. 

Per altra part, no és convenient ·dur a t erme una 
actuació puntual sobre l'aqüeducte sense coneixer quina 
és la situació global, tant del jaciment, com també de 
tates aquelles actuacions que abracín els voltants d'a
quest aqüeducte roma. Per tant, el que és fara en aquest 
moment sera estudiar aquests jaciments, per en poste
rioritat dir que s'ha de fer puntualment sobre l'aqüe
ducte roma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Juan i MarÍ. 

EL SR. JUAN I MARI: 
Sí, gracies, Sr. President. 
Sra. Consellera, en principi li he de dir que em 

complau sentir que durant el 89 es far.an una serie d'ac
cions, no obstant aixo li he de dir que, des de fa 3, 4 
anys, hi ha incoat un expedient, respecte d'aquest aqüe
ducte, i, en principi, aquest expedient implicava una 
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proteccíó preventiva; aíxo no s'esta complínt, perque 
la zona s'ha convertit en un abocador i els edifícis que 
s'estan construint, pens que no compleixen els espais 
mínims de separació. Nosaltres el que li agrairíem és 
que, bé, voste actués ja d'una manera definitiva i ja. 

Gracies, Sr. President. 

1.2).-PREGUNTA R.G.E. NUM. 639/89, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. BENJAMI CARRERAS I 
FONT, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta, registrada amb el núm. 

639/89 sobre els 9 locals del bloc de 66 habítatges de 
prom oció pública, del carrer Reverendo Padre Ruguet 
de Maó, té la paraula el Diputat, Sr. Benjamí Carreras 
i Font. 

EL SR. CARRERAS 1 FONT: 
Sí, fa més d'un any que es van acabar les obres 

de les 66 vivendes d'aquest bloc que hi ha ubicat a la 
carretera de Ciutade11a, carrer Reverendo Padre Ruguet. 
Aproximadament, també fa 8 mesos que aquestes vi
vendes es van adjudicar, no obstant aixo, els 9 locals 
de la planta baixa estan en una s ituació realment de
plorable. 1 voldríem saber a veure si hi ha cap actua
ció prevista i si es pensa, com a mínim, a procedir a 
la neteja cl'aquests locals, que ens sembla que estan en 
una situació que no és correcta, perque ja se'ls hauria 
de donar una funcionalitat, que ja demanda, reclama 
j necessita aquella zona. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller d'Or

denació del Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PúBLIQUES 1 
ORDENACIó DEL TERRITORI (Sr. Saiz i Gomila): 

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. 
La adjudicación de estos locales presentaba dos 

dificultades, una de carácter registral, para poder re
gistrar la declaración de una nueva y en el registro, 
para poderlos vender, era necesaria la cesión del solar 
por parte del Ayuntamiento. Y por otra parte el mis
mo Ayuntamiento había solicitado reiteradamente que 
en la adjudicación, no es una adjudicación, en la ven
ta, porque realmente no es el mismo criterio que para 
las viviendas, los locales no se adjudican como una vi
vienda sino que simplemente se venden; se pretendía 
que tuvieran, se impusiesen unos usos determinados, 
en función de lo que considera que son necesidades, no 
de las viviendas, sino necesidades comerciales genera
les del barrio donde están ubicadas estas viviendas. 
Estudiado esto por los servicios jurídicos, se ha lle
gado a la conclusión de que no pueden imponerse es
tas obligaciones y, una vez que se venden estos loca
les , pueden destinarse a cualquier uso. Consecuente
mente, en vis ta de que no había ninguna posible so
lución para lo que pedía el Ayuntamiento, en la últi
ma reunión del Consejo de Administración del IBAVI 
se acordó ya el sacar a subasta estos locales. 

Y, en cuanto a la suciedad, pues, se dió orden, a 
raíz de esa denuncia efectuada por usted, con indepen
dencia de la decisión tomada en cuanto a la venta de 
los locales, de que se repasase el cerramiento de estos 
locales, porque si efectivamente están en malas condi
ciones, lo que tienen que estar es absolutamente tapia
dos y cerrados hasta que sean vendidos. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Carreras Font. 

EL SR. CARRERAS I FONT: 
Sí, gracies Sr. Conseller, molt breument. 
Ens sembla bé que es facin els tramits per adju

dicar ja aquests locals i donar-los un ús, preferiblement 
que sigui apropiat per la barriada aquella, pero creim 
que és molt important fer amb urgencia aquests tre
balls que hem anunciat, perque realment l'estat fa pena 
i té aquest local una serie d'usos que als vei'ns els té 
molt molests i molt preocupats, i per la bona imatge 
de tots, agrairia que ho fes amb urgencia. 

I.3 ).-PREGUNTA R.G.E. NúM. 636/89, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. ISIDOR TORRES 1 CARDO
NA, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta registrada amb el núm. 

636/89, sobre execució de l'acord sobre el Fans de Com
pensació Interterritorial, que fa referencia a la cons
trucció de dos molls d'amarrament, a Sa Canal a Ei
vissa i a Es Pujols a Formentera. té la paraula el Di
putat el Sr. Isidor Torres i Cardona. 

EL SR. TORRES 1 CARDONA: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Conseller, fa dos anys varem crear realment 

una gran expectativa dins el poble de Formentera, quan 
aprovarem, dins el Fans de Compensació Interterrito
rial, la construcció de dos mo11s alternatius, un a Sa 
Canal i un a Eivissa, amb la qual cosa es garantia del 
tot l'evacuació deis malalts de Formentera en cas de 
temporal i no poder-ha fer per la via normal. Per que, 
ido, no s'ha executat encara l'acord que fa referencia 
a aquesta construcció de dos molls? 
EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller d'Or
denació del Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PúBLIQUES 1 
ORDENAC!O; DEL TERRITORI (Sr. Saiz i Gomila): 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 
Mire usted, Sr. Torres, yo creo que ya cuando se 

aprobó la utilización del Fondo de Compensación del 
año 88 y se acordaron estas obras, que no estaban pre
vistas en aquellos momentos en los planes de la Con
selleria, creo que ya advertí que las obras públicas des
graciadamente no pueden improvisarse, tienen una tra
mitación bastante larga, bastante compleja, y conse
cuentemente, es muy difícil que, dentro del mismo 
ejercicio, se pueda ejecutar una obra que ni siquiera 
ha sido pensada, ni anteproyectada con la suficiente an
tebción. La tn.mitación es larga y compleja, y mucho 
más en UD caso como éste donde coinciden tres admi
nistraciones, el Ayuntamiento, la Comunidad Autóno
ma y el Ministerio ele Obras Públicas, que tendrá que 
autorizar la construcción del embarcadero, y que ade
más se lleva a una confusión tremenda, como ha de
mostrado en el informe que ha hecho a las normas sub
sidiarias de Formentera, que usted debe de conocer, en 
el que está hablando de puertos deportivos, cosa que 
no se había mencionado nunca, en absoluto, un puerto 
deportivo, y el informe lo hace en base a la suposición 
de que es un puerto deportivo, en este. La situación es 
bastante complicada. La Conselleria, desde el primer 
día quiso ubicar el emplazamiento dentro del respecto 
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a los condicionamientos técnicos imprescindibles evi
den temente, pero estos condicionamientos técnicos per
mitían div'ersos emplazamientos que hizo que esto se 
hiciese de acuerdo con el Ayuntamiento; desgraciada
mente, usted es consciente y lo sabe, que el Ayunta
miento de Formentera en esto no ha conseguido la una
nimidad, pero tampoco hemos conseguido que tomase 
un acuerdo aunque fuese simplemente por una mayo
ría, no se ha tomado y no hemos conseguido llegar a 
este acuerdo, así como en otros temas, como el tema 
del saneamiento, en un cierto momento se consiguió 
que, por encima de intereses o de opiniones partidis
tas, el Ayuntamiento cerrase «piña)), y entonces el acuer
do con la Conselleria fue inmediato, en eso no lo he
mos conseguido todavía, se han sucedido las visitas, 
las entrevistas, las reuniones con nuestros técnicos, la 
petición de nuevos informes, pero la verdad es que, 
hasta el momento, no hemos conseguido que hubiese 
una definición clara por parte del Ayuntamiento, in
cluso esta mañana al aprobar las normas subsidiarias, 
ha habido que dejar una puerta abierta al emplaza
miento de este embarcadero para no cerrar ninguna po
sibilidad y que éste fuese posible, y puerta abierta que, 
digo, tendrá que al final todavía consensuarse con el 
Ministerio de Obras Públicas. Consecuentemente, nos
otros estamos trabajando, estamos haciendo todo lo po
sible, somos conscientes de que se lleva ya un año y 
pico desde que se aprobó este presupuesto, pero des
graciadamente no ha sido posible, no es una acción que 
dependa exclusivamente de la Conselleria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Torres Cardona. 

EL SR. TORRES I CARDONA: 
Bé, la veritat és que és probable que l'Ajuntament 

de Formentera, millar dit les forces polítiques de For- , 
mentera, no hagin arribat a una unanimitat, no obs
tant aixó, si és cert que amb els Plens deIs dies 27 de 
juliol del 88 i 7 d'octubre del 88, s'ha fet arribar en 
aquesta Conselleria quina era la voluntat majoritaria 
d'aquest Ajuntament. 1, concretament, al darrer, de 7 
d'octubre del 88, el que es demanava és que si hi havia 
una certa dificultat en no ubicar el mol! des Pujols, si 
per part de la Consel!eria es podia fer més, només, el 
mol! de Sa Canal. 

Jo, o no he escoltat bé o no he entes la seva respos
ta, a part que, bé, que no s'arribat a unanimitat a l'A
juntament de Formentera, quan en realitat pensen por
tar aixo endavant, és a dir, suposant que a l'Ajunta
ment- de Formentera no arribin a cap unanimitat, no 
es fara mai? 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la páraula el Sr. Conseller d'Ordenació del Ter

ritori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PúBLIQUES I 
ORDENACIO DEL TERRITORI (Sr. Saiz i Gomila): 

Sí, gracias," Sr. Presidente. 
Mire, yo creo que la información de que dispone

mos no coincide exactamente, yo tampoco quisiera ase
gur;ar que la mía 'fuese la fidedigna, pero en los datos 
que yo tengo, el 27 de julio del 88 fue el alcalde quien, 
mediante oficio, propuso un ' emplazamiento determina
da, pero 'a los 3 días llegaba un acuerdo del Pleno, que 
no sé exactamente de qué fecha era, pero llegó a los 
3 o ,4 días, en el que decía que no correspondía al al-

calete tomar este acuerdo, sino que debía ser un acuer
do de Pleno, v que ya lo tomaría en su momento, o 
sea que, realmente el Pleno no se ha manifestado de 
ninguna manera. No recuerdo yo ahora exactamenle si 
el comentario respecto al embarcadero de la Canal, pero 
es evidente que no tiene nada que ver una cosa con 
olra, el tipo de problema que soluciona es distinto el 
ele la Canal del des Pujols, uno está al levante y el otro 
está a poniente de els Freus, o sea que no tiene nada 
que ver una cosa con la otra en absoluto. De todas for
mas el de la Canal no se ha hecho por dos razones, 
pOl-que el presupuesto ele que disponemos es limitado 
y, en todo caso, en la Canal siempre ha existido desde 
tiempo inmemorial existe un embarcadero, embarcade
ro que de hecho puede ser utilizado y es utilizado cuan
do es necesario y, consecuentemente, parece más ur
gcnte construir el de Formentera, y cuando sepamos 
qué presupuesto queda disponible del de Formentera, 
veremos que se puede hacer para acondicionar un em
bal-caelero en la parte de Ibiza, pero en estos momen
tos existe en la Canal, usted lo sabe, un embarcadero 
que puede ser utilizado cuando se quiera, Evidentemen
te, si el Ayuntamiento no llega a tomar ningún acuer
do lo tomaremos nosotros, pero es que el Ayuntamien
to tampoco ha dicho nunca hagan ustedes lo que quie
ran, siempre ha dicho que quiere intervenir y pide nue
vos informes, y nosotros, en principio y si es posible, 
procuramos siempre respetar la competencia munici
pal, más en un caso como el de Formentera donde, da
das sus condiciones ele Ayuntamiento único de la isla, 
el propio Estatuto le reconoce unas competencias es
peciales. 

lA ).-PREGUNTA R.G E. NnM. 638/89, PRESEN
TADA PEL DlPUTAT. SR. ISIDOR TORRES 1 CARDO
NA, DEL GRUP PARLAMENTARl SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta 638/89, sobre l'acabat i 

posada en funcionament del clip8sit d'aigua deIs Pu
jols, a l'illa de Formentera, té la paraula el Diputat Sr, 
lsidor Torres i Cardona, -, 

EL SR, TORRES 1 CARDONA.: , 
Sí, gracies, Sr. PresidenL 
En relació a l'expedient del projecte de conducció 

i magatzematge d'aigua potable a Formentera, que va 
ser aprovat pel Consell de Govern de dia 11 de juliol 
del 85 i que va ser adjudicat a les empreses FERPI i 
SATO dia 28 d'agost del 86, i que, dia 8 de febrer de 
l'any 88, la seva Conselleria va comunicar a l'Ajunta
ment de Formentera, entre aItres coses, "Pongo en su 
conocimiento que, según me comunica el ingeniero jefe 
de la Sección de Proyectos y Obras de este servicio, 
las obras de construcción del depósito central de abas
tecimiento de agua deIs Pujols se han dado por termi
nadas a los efectos de almacenamiento de agua, es de
cir, que ya puede procederse al llenado de dicho depó
sito. Debo significarle que para la entrega del mismo 
al uso público, ha de procederse previamente a la re
cepción provisional de las obras, y para ello es preciso 
a su vez haber realizado previamente el llenado del de
pósito, para proceder a la ejecución de las pruebas y 
controles preceptivos». 

Ido, bé, ates que avui dia 9 d'abril de l'any 1989, 
aquest depósit del qual parlam, oontinuá sense poder 
ser usat, quan i com pensa la seva Conselleria donar 
per acabat i posar en funcionament aguest deposit? 
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EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Ordenació del Ter

ritori, Urbanisme i Obres públiques. 
gía». 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PúBLIQUE'S I 
ORDENACIú DEL TERRITORI (Sr. Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr. Presidente. 
Yo le puedo contestar cuando pensamos dedicarlo 

al uso público, lo que no entiendo exactamente es qué 
quiere decir con el cómo, pensamos dedicarlo al uso 
público cuando las pruebas hayan dado el resultado 
satisfac torio exigible para una obra como esta, desgra
ciadamente todavía no lo han dado, y usted es cons
ciente y lo sabe perfectamente, que se ha procedido 
tres tipos de reparaciones distintas, en dos de ellas el 
resultado no fue suficientemente satisfactorio, ahora se 
está con la tercera, y la previsión que se tiene en es
tos momentos es que quede aprobado a finales del mes 
de mayo, naturalmente quedará aprobado y si el resul
tado es satisfactorio, lo entregaremos a uso público, si 
no lo es todavía no lo podremos entregar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Diputat Sr. Torres Cardona. 

" 

EL SR. TORRES 1 CARDONA: 
Sí, gracies, Sr. President. 
Efectivament, com vostc diu, mxo és una historia 

ja molt llarga i hi ha hagut tres intents de reparacions, 
tal vcgada sigui aix8 una cosa normal, com voste va 
declarar al «Formentera Dia a Dia» el juliol de l'any 
passat, que un depósit perque té una estructura més 
grossa del que és normal, perque té una ubicació di
[erent elel que és normal. etc.; es presta que hagi fu
gues d'aigua. Jo em eleman si en realitat tates aques
tes coses que vosU~s es comencen a qüestionar ara, des
prés de la tercera reparació; que no són simplement 
les jun tes ele dila tació del elepósit les que perden, sinó 
que en realitat és tata l'estructura la que és mal feta; 
si, tenint en compte que té unes característiques que 
voste mateix ha declarat que són degradades, que eren 
molt espccials; abaos de construir-lo, es varen prendre 
tates aqllelles mesures previes per fer també una cons
trucció especial del deposit, o no? Perque, en definitiva, 
hem de ser clars, estam parlant d'aigua, i vos te, com 
la resta de la Cambra, coneixen les dificultats que hi 
ha a FOI-mentera amb aquest terna, i hem de saber tam
bé que hem perdut fins ara de l'ordre de les 20.000 to
nes el'ai gun, les hem perdut simplement perque el de
posit perd, aleshores hauríem ele ten ir alguna cosa més 
que bones intencions ibones paraules pel- dir que es 
posara en funcionament. ÉS, eslam ja dava nt la segona 
temporada que es diu que aquest depósit poelra ser 
US2·t i al fans, amb les daLTeres impress ions de la set
mana passacla a Formentera pareix que aquesta terce
ra repar:1ció tampoc no donara resultat, .ia que segueix 
perdent de l'ordrc ele les 40 tones diar ies, despl-és d'ln
ver-lo reparat. 

Per tant, jo Sr. Con seller, sentint-ho molt, h e de 
dir que si abans parlavem ele «chapuzas nacionales» , 
amb molt de greu pens que ara haurem ele comen:;:ar 
a pa r-lar de «chapuUls a uton · mica. )l, perque e n rea li
tal jo ho cree que dcsprés del lcm ps que ra i mé una 
obra t.n import a n l ¡ ta n abso lul<1mcnt ne essaria pcr 
I'illa de Form nlc ra. no h i ha drel que no est igu i a 
pie rUllciol1amenl ja . 

-:;;;;; 

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

Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PúBLIQUES 1 
ORDENACIú DEL TERRITORI (Sr. Saiz i Gomila): 

Sí, gracias, Sr. Presidente. 
Sr. Torres yo he querido ahorrar a la Cámara y 

lo voy hacer, toda una explicación técnica, porque creo 
que no se trata de esto. Desgraciadamente las chapu
zas en una construcción, si lo queremos llamar de esta 
forma, no son ni nacionales ni autonómicas ni locales, 
son de una obra determinada, con independencia de 
quien la haya construido. Desgraciadamente, depósitos 
de agua que pierden, lo tenemos nosotros en Formen
tera , hizo unos en Palma el Ministerio de Obras PÚ
blicas , todo el Ministerio de Obras Públicas, y no han 
conseguido arreglarlos todavía, y a continuación el 
Ayuntamiento de Palma dijo que él haría el tercer de
pósito y éste no perdería, para evitar la chapuza del 
Ministerio, y pi erda tanta o m ás que los que había he
cho el Ministerio. Desgraciadamente es así, y a mí como 
ingeniero, lamento tenerlo que decir pero es cierto, lo 
cual no me parece en absoluto bien ni creo que tenga 
que ser normal que un depósito pierda agua, lo que 
pasa que Son circunstancias especiales, cada depósito 
tiene unas condi ciones distintas, menos el depósito clá
sico, pequeñito, de abastecimiento de un pueblo, los 
demás son esp eciales, éste lo es. Se adoptaron todas 
las precauciones que dentro de los conocimientos téc
nicos nGrmales se podían adoptar. El proyecto no era 
un proyecto nuestro, fue un proyecto aportado por el 
Ayuntamiento, fue aprobado por nuestros servicios téc
nicos, en teoría cumplía todos los requisitos para que 
funcionase bien, la obra en teoría estaba bien hecha, 
pero tiene unos inconvenientes, efectivamente, no bas
tan las juntas, no digo yo que la estructura esté mal 
h echa , digo simplemente que la estructura no es ab
solutamente impermeable, como no lo es una estruc
tura de hormigón en general, salvo con precauciones 
muy especiales , y se está trabajando en lo que técni
camente se conoce para intentar solucionarlo. 

Yo no creo que se pueda, en fin, dar ningún cali
ficativo especial a la chapuza porque sea nacional o 
sea autonómica, lo que sí tengo que reconocer es que 
es lamentable que es te depósito no haya conseguido to
davía tener un funcionamiento correcto, estamos en el 
tercer intento de reparación de un problema de im
permeabilidad, pero por desgracia, le repito, no es éste 
el úni co caso que se da en España, en el mundo, ni 
muchísimo menos, lo cual no es que sea ningún con
suelo, pero otra cosa no podernos hacer. No son bue
n as intenciones , los servicios .técnicos están dedicando 
lo mejor de sus conocimientos, tanto los del contratis
ta, como los de la propia Conselleria, para intentar so
lucionar el problema, pero desde luego los problemas 
técnicos no se resuelven sólo con buenas intenciones. 

I.5).-PREGUNTA R.GE. NúM. 642/89, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. SEBASTIA. SERRA I BUS
QUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta 642j89, sobre l'esbucament 

el'una de les cases més antigu es de Muro, la Posada de 
Son Perot, té la paraula el Diputat Sr. Sebas ti.a Serra. 
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EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. Presiden!. 
Volem saber quina aetuació ha tingut la Conselleria 

de Cultura del nostre Govern p e!" evitar l'esbucclment 
d'una de les cases més an tigues de Muro, la Posada de 
Son Perot, construí'da al seglc XVI, i integrada dins 
l'important conjunt arquitectoníc del carrer de les Po
sades, tenint en compte que tot el clos urba antie de 
Muro va se r declara! eonjunt hist orico-artístie. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar, té la paraula la Sra. Consellera ele 

Cultura, Educació i Esports. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO, CULTURA 1 
ESPORTS (Sra. Maria Antonia Munar i Riutort): 

Gracies ... 
... Informa la Conselleria de Cultura, Educaeió i Es

ports, que a través de la Comissió de Patrimoni, ha duit 
totes les oportunes gestions que havia de dur per in
tentar evitar els esbueaments de les antigues cases de 
Muro. 

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

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Sra. Consellera, de la seva sensibilitat a la defensa 

del eonjunt historieo-artístic no en tenim cap tipus de 
dubte, pero qualque cosa deu funcionar malament a 
la seva Conselleria i qualque cosa deu funcionar mala
ment a la Comissió del Patrimoni, quan passen aques
tes coses. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula la Sra. Consellera de Cultura. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO, CULTURA 1 
ESPORTS (Sra. Maria Antonia Munar i Riutort): 

Miri, voste em demana que ha fet la Conselleria i 
que ha fet la Comissió del Patrimoni, jo Ji die que, se
gons m'informen ells mateixos, han fet una serie d'ac
cions que les hi puc detallar i que sembla que són les 
correctes. M'agradaria saber amb que es basa per a 
aquestes decisions tan taxatives, quan hi ha una Co
missió que és especialista en un tema, voste aquí diu 
que s'ha fet tot malament, que no funciona, vull dir, 
realment no sé amb que es basa per a aquestes afir-
rnacions. 

Miri, la Comissió del Patrimoni, amb data de ge
ner del 89, va acordar proposar la paralització d'obres 
¡convocar l'arquitecte a una propera reunió. Com a 
conseqüf!Ocia a l'anterior, en una propera sessió de dia 
9 de febrer., corripareixia l'arquitecte director de l'obra, 
compareixia davant la Comissió del Patrimoni, la qual 
li va ' soHicitar la presentació d'un estudi de la fa.¡;ana, 
no obstant aixó, la Comissió considera convenient aixe
car una ordre de paralització de les obres, que se li ha
via fet amb apteri<,>ritat, per tal que poguessin conti
nuai~se úniqlment les de cara,cter interior. Així mateix, 
hauna de f~r constar que ~ criterí de l'arquitecte, la 
fa~ana' de l'esmentat edifici, que estava constituIda per 
una paret tapial, presentava problemes molt greus per 
a la seva conservació. En darrer terme, la Comissió de 
Patrir~lOni, en una data posterior de di~ 9 de mar<; del 
89, a,corda d'aprovar el projecte de rehabilitació del 
referit immoble, que contemplava la restauració del 

porta l, p er considerar I'esmentada Comissió, que el por
tal constitueix l'elem ent més significatiu d'aquest im
moble . 

De comprovar-se l'incompliment d'aquest acord 
adoptat per aquesta Comiss ió, la Conselleria haura ir
r emeiablement d'iniciar unes aItres actuacions, neccs
sar ies per a l'aclariment del s fets, al objecte d'apurar 
tota la responsabilitat. Pero, com veura, Sr. Serra, hi 
h a h agllt un seguiment d'aqu es t tema i s'han fet mol
tí ssimes de gestions, per tant no veig la necessitat de 
dir que la Comissió no funciona i que no es fa res . 

I.6).- PREGUNTA R .G.E . NúM. 610/ 89, PRESEN
TADA PER LA DIPUTADA SRA. PAULA GUILLEM 1 
RIPOLL, DEL GRUP pARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta nLJm. 610/89, sobre actes 

qu e pensa celebrar la ConseJleria de Cultura amb mo· 
tiu del dia de Sant J ordi, dia del llibre; té la paraula 
la Diputada Sra. Paula Guillem i Ripoll. 

LA SRA. GUILLEM 1 RIPOLL: 
Gracies, Sr. Presiden!. 
Sra. ConseJlera, la pregunta tal com ve, és molt 

simple, és molt senzilla, simplement que ens inforrni de 
quins són els actes que pensa celebrar la Conselleria de 
Cultura. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. COllsellera de Cultura, Edu· 

cació i Esports. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIú, CULTURA 1 
ESPORTS (Sra. Maria Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Si.' Presiden'!. _ 
Amb motiu del dia elel llibre, la Conselleria de Cul

tura, Educació i Esports editara una publicitat recor· 
dataria el'aquesta diada, altra cosa és la política que 
es porta en tema del llibre, d'edicions, d'assistencia a 
fires, o activitats que duran t aquests die s o al vol tant 
d'aquest dia, es puguin fer a biblioteques, presenta· 
cions de lIibres, etc. .' 
EL SR. PRESIDENT : 

Té la paraula la Diputada Sra. Guillem Ripoll. 

LA SRA. GUILLEM 1 RIPOLL: 
Sra. Consellera, aquesta Diputada pensava que, tal 

vega da com a día especial, com a ajuda, per ventura, 
per a publicacions i tal, la Conselleria de Cultura hau· 
ria tengut, diríem, el que és la sensibilitat per donar 
suport qualsevol tipus d'iniciativa en aquest cas, no sim
plement que la cosa quedés com un acte informatiu. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIú, CULTURA 1 
ESPORTS (Sra. Maria Antonia Munar i Riutort): 

De la sensibilitat que li deixaran en aquesta Con
selleria, li he dit que el dia del llibre en concret, que 
arnés és diumenge, es fara una publicitat recordat6-
ría d'aquesta diada, aquest dia, i li he dit també que 
altra cosa és que es facin aItres activitats que no me 
les demanava voste en concret, perque no m'ha dema-
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nat quina política duia en tema de llibres, de publica
cions o quines activitats havien de dur a terme durant 
el 89 les biblioteques, etc. Pero com a recordatori i sen
se que sigui una resposta exhaustiva, li puc dir que la 
Biblioteca Pública de Menorca, per exemple, organitza
ra dia 21 d'abril una exposició d'incunables, que aquest 
mateix dia tindra lloc, amb horari de 10,30 h. a 17,30 
h. una contada de rondalles als infants, per tal de fer 
que els nins acudeixin a les Biblioteques; que el pas
sat dia 14 a la Conselleria es va presentar el segon 
tom del llibre «La casa y el tiempo», que és un docu
ment interessant d'interiors de les cases més impor
tants que es tenen a Ciutat, que el fet que es presen
tés aquest dia, el 14, era per avan~ar la presentació per 
tal d'aconseguir que la publicació pugui estar ja, amb 
motíu del dia del llibre, a les llibreries; i altres activi
tats. com pot ser la participació en fires, en aquest cas, 
per exemple, enguany la Fira del llibre en catala, on 
anira la Conselleria de Cultura, juntament amb el CIM, 
l'Ajuntament i l'Obra Cultural, amb el lema <da nor
malització és cosa de t01s», 1ambé s'acudid, per part 
de la Conselleria, a la Fin del Llibre de Madrid, ten
drem un stand individual, pcr tal de donar cabuda a 
tates les editorials ele les Illes Balears que vulguin pre
sentar alla les seves novetats. Aixo és una mica el tema 
del llibre en aquests elies tde cara al 89, hi ha més ac
tivitat5, com puguin ser totes les publicacions, etc., pero 
s'allargaria molt la resposta. 

I.7).-PREGUNTA R.G.E. NúM. 643/89, PRESEN
TADA PER L.I\ DIPUTi\DA SRA. PAULA GUILLEM 1 
RIPOLL, DEL GRUP PARLAMENTAR;!' PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta 643/89, sobre el brot de 

tuberculosi pressumptament detectat a un coHegi pú
blic d'Eivissa; té la paraula la Diputada Sra. Paula Gui
llem i Ripoll. 

LA SRA. GUILLEM 1 RIPOLL: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Conseller, té coneixement el Consell de Sanitat 

Acció Social del brot de tuberculosi pressumptament 
detectat a un coHegi públic d'Eivissa, on sembla ser que 
s'han prodult alguns casos, sen s que hagi h~gut cap 
actuació per part deIs serveis d,e la Conselleria? 

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

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT 
SOCIAL (Sr. Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. 
Miri, SI-a. Diputada a Eivissa no hi In h;1.'jut c:::p 

brot de tuberculosi, i jo supós que és que voste no sap 
exactament que vol dir un brot de tuberculosi. L'epi
demiologia és una ci'::ncia i m'ha d'aportar c!ades ptT 
aixo, jo Ji explicaré un:1 mica quina és ]'actuació de la 
Conselleria i quines són les obligacions. La COll.selIeria 
actua quan se'ns decbra un cas de tuberculosi, i la 
nos!ra actu:1ció consisleix a realitzar una prava de tu
bercolina aIs contactes, per detectar possibIes contagis 
o possiblcs mablts; SÓll dos conceptes dist1nts . La s:s
tematica és, per tant, als contactes practicar tubcrco
lina, quan els casos són positius se'ls rcalitza una I-a
diografia de lorax per clistinqir si ("(¡',teix lesió pulmo
nar, en aquest cas es consideren mablts, se segueixen 
les proves zmalítiques i se sol:m;?1 i1 11n tractament: a 

vegades, encara que siguin tubercolins positius, la ra
diografia no mostra cap lesió, aleshores se'ls instaura 
un tractament preventíu durant un any, amb control s 
de cada 3 mesos, aquests casos, es consideren no ma
lalts, sinó contagiats. AIs casos negatius, tret deis casos 
que estan dins grups de risc, com pugui ser un neto amb 
un avi francament cavernós, també se'ls instaura un 
tractament preventiu. 

A Eivissa se'ns han declarat al llarg d'un any 10 
casos, a distints coHegis, a tots s'ha practicat tota aques
ta sistematica i no s'ha trobat cap cas de malalt se
cundari, és a dir, en cap cas es pot parlar de cap brot, 
existeixen casos de tuberculosi com existeixen arreu del 
món. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula la Diputada Sra. Guillem i Ripoll. 

LA SRA. GUILLEM 1 RIPOLL: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Conseller, és probable que no sigui qüestió d'una 

epidemia, a aquesta Diputada la paraula epidemia li 
sembla que és una cosa com a molt ampla, pero de 
fet que sí, que a Eivissa hi ha alguns casos de tuber
culosi, i concretament localitzats a la zona del poble 
de Sant Agustí. Hi ha hagut el cas, sembla ser per la 
meya informació, que me l'han donada aquest matí ma
teix, que les darreres vacunacions i els darrers examens 
metges en aquesta escola de Sant Agustí es var~n fer 
l'octubre del 88; que el cas que afecta i que cónec més, 
millor, molt més, quasi quasi com si d'alguna persona 
de la meya família es tractés, afecta a una nena con
cretament de 7 anys, un cas conegut, que se li han fet 
les proves, se li va detectar la tuberculosi, se li varen 
practicar totes les proves a fi de poder saber d'on ve
nia o quina persona podia haver-li trames la malaltia, 

. a tota la seva família i a velns, a amics, fins que arri
bat un moment, eIs metges varen arribar a la conc1u
sió que aixo havia estat des del mateix coHegi i que, 
concretament al poble de Sant Agustí, sembla ser que 
hi ha tres o quatre casos més, i es tracta d'infants. 

Gracies. 

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

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT 
SOCIAL (Sr. Gabriel OJiver i Capó): 

Miri, Sra. Diputada, jo cree que no es pot dur un 
cas em sembla ser o pare ix que . .. Aixo no és seriós. 
No és ver, no hi són aquests casos. 1 aquest cas a que 
voste es refereix, és un cas que esta ingressat a Can 
Misses, on se li han Fet proves efectivament, pero que 
encara no estan fets els cultius, no ha sortit resultat 
deIs cultius, cosa no estranya perque poden tardar tres 
setmanes i quatre setmanes, pero no ho han fet, i l'Hos
pital ele Cm Misses no ha declarat en absolut cap cas 
de tuberculosi, i el seguim a pesar de tot, i sabem on 
és, pero aquests tres o quatre casos que diu voste que 
hi ha en aquest coHegi, no hi són, que les ve"inades ho 
diguil1 o la gent ho digui; aixo no és seriós, crec. 

Gracies. 

JI ).-INFORME ANUAL DE LA COMISSló DE PE
TfCIONS CORRESPONENT AL 1988. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Passam al segon punt de l'Ordre del Dia, referit a 

l'Informe Anual de la Comissió de Peticions corres po
nent a l'any 1988. 

Tota vegaela que l'informe ele la Comissió de Peti
cions ha estat remes a la totalitat deIs Srs. Diputats, 
soHicitam de la Cambra si hi ha assentiment a la seva 
aprovació. 

S'aprova l'esmentat informe per assentiment. 

IIl).-INFORME DE LA COMISSIO DE L'ESTA
TUT DELS DIPUTATS SOBRE COMPATIBILITATS DE 
LA DIPUTADA IL.LUSTRE SRA. TERESA RIERA I 
MADURELL. '. 

EL SR. PRESIDENT: 
El punt tercer de l'Ordre del Dia es refereix a l'in

forme de la Comissió ele I'Estatut elels Diputats sobre 
compatibilitats de la Diputada IHustre Sra. Teresa Rie
ra i Madurell. 

Té la paraula el Sr. Secretari Primer, per a fer lec
tura de l'informe de la Comissió de l' Estatut deIs Di
putats. 

EL SR. SECRETARI PRIMER 
(Sr. Gabriel Godino i Busquets); 

«Informe al PIe de la Cam bra que es formula per 
part de la Comissió de l'Estatut deIs Diputats, donant 
compliment a l'establert a l'article 21 del Reglament 
del Parlament ele les Illes Balears. 

Hlustres Senyors, estudiada la declaració presenta
da per la IHustre Sra. Diputada Teresa Riera i Madu
rell als efectes d'examen d'incompatibilitat a que fa 
referencia l'apartat 2n. de l'article 7 del Reglament de 
la Cambra, i vists els articles 5 de la Llei 8/86, Hect.¡o.. 
ral de la Comunitat Autónoma de les IIles Balears, i 
155.2.3 de la Llei 5/85, sobre Regim Electoral General; 
aquesta Comissió resol nformar a la Cambra que la 
Diputada IHustre Sra. Tersa Riera i Madurell, no esta 
subjecta a cap tipus d'incompatibilitat per a l'exercici 
del seu carrec. 

Palma, a 6 d'abril del 1989". 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Secretario 
La Cambra es dóna per assabentada de l'informe de 

la Comissió, sobre compatibilitat de la Diputada Sra. 
Teresa Riera i Madurel!. 

IV.-MOCIO R.G.E. NúM. 622/89, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI CDS, DERIVADA DE LA 
INTERPEL.LACIO R.G.E. NúM. 2159/88, RELATIVA A 
LA POLíTICA GENERAL DE CON'CESSIONS D'AIGUA. 

EL SR. PRESIDENT: 
I passam al punt IV, referit a la moció registrada 

arrib, el núm. 622/89, presentada pel Grup Parlamentari 
CDS, derivada de 'la InterpeHació registrada amb el 
núm. 2159/88, relativa a la política general de eonces-
5ions d'aigües. 

" Per defensar aquesta moció, té la paraula el Porta
veu d'áquest Grup, Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Graeies, Sr. Preside~t. 
Voldria demanar a la Mesa si volgués ordenar la 

seva lectura. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol procedir el Sr. Secretari a fer lectura de la mo

ció que anam a clebJtre. 

EL SR. SECRETARI PRIMER 
(Sr. Gabriel Godino i Busquels): 

"El Glllp Parlamentari CDS, de conformitat amb el 
que plTveu l'articlc 153 dcl Reglament del Parlament 
de les Illes Balears, presenta la següent Moció, deri
vada de la InterpeHació relativa a la política general ele 
concessions cl'aigües, R.G.E. núm. 2159/88, per al seu 
debat davant el PIe de la Cambra. 

l.-El Parlament insta el Govern de la Comunitat 
Aulonollla de les Illes Balears perque remeti, dins el 
termini de 2 mesos, un projec1e ele Llei de eonstitució 
c1'un urganisme de con ca amb les funcions que es pre· 
veuen a la Llei 29/85 ele 2 d'agost, d'Aigües. 

2.-L'organisme de conca procedira, amb caracter 
prioritari, a l'actuztlització de les c1ades del pla hidro
LJgic, amb la finalitat de proceclir-ne a la seva revisió. 

3.-Entre tant no s'aprova el pla hidrologic revisat, 
el Govern de la Comunitat AuLmoma de les Illes Ba
lcars adoptara les mesures que calguin per a la racio
nalització de la utilització deIs recursos, mitjanr,:ant l'a
plicació dels mecanismes que es preveuen als articles 
53 i 54 de la Llei 29/85 de 2 d'agost, d'Aigües. 

Palma, a 7 d'abril del 1989». 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats, al darrer PIe debatíem la neo 

cessitat, la conveniencia que el Govern de la Comuni
tat Autonoma establís una estrategia per a la defensa 
del me di natural i la protecció deIs recursos naturals. 
Nosaltres avui duim aquí una petita aportació a una 
estrategia de defensa i protecció d'un recurs basic, d'un 

- recurs que és un coll de botella per al nostre creixe
ment, per a la nostra econótnia i, en definitiva, simple
ment per a la possibilitat de desenvolupament de la 
propia vicia a l'ambit de les Illes Balears. Una modes
ta estrategia de protecció, una modesta estrategia de 
racionalització, en definitiva, una modesta aportació que 
un recUl-S basic, com és l'aigua, sigui utilitzat racional
mento 

El darrer dia várem fer un eliagnóstic, al qual, crec 
recordar, que tots els que intervenguérem varem ma
nifestar el nostre acord que hi havia una problematica 
específica en relació a la qüestió de les aigi.ies, que feia 
obligatória una reflexió en profunditat i l'adopció de 
mesures urgents. Un diagnóstic que es podia basar en 
una s'erie de punts, com era en primer lloe, que l'aigua 
a l'ambit de les nostres ilIes es tuda, no s'aprofita, no 
s'usa de manera racional, que avui podem dir que una 
de les principals fonts ele prove'iment ele nous recursos 
hidraulics, és recollir aUo que les xarxes de provelment 
de les poblacions deixen caure a través de les seves 
deficients instaHacions; el qual és un element de refle
xió molt important. 

Un eliagnostic que també tocava els sistemes de rec 
que utilitza la nostra agricultura, sistemes obsolets, sis
temes tudedissos, sistemes que no aprofiten adequada
ment el recurs; la necessitat d'establir una racionalit
zació al consum d'aigua per part de la població, racio
nalització que no s'esta veient suficientment estimula
da pels nous sistemes de recompte de l'aigua consumi
da; la necessitat d'inventariar, analitzar, estudiar la in
cidencia que la captació de nous recursos i la seva po
sada en explotació, pot significar per resoldre molts 
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de problemcs d'aqüífers sobreexplotats; i, en definiti
va, la priorització, l'establiment de prioritats en usos i 
consums d'aigua. 

En definitiva, aquest mare magnum de problemes, 
aquesta gran complexitat que la racionalització del con
sum d'aigua reclama, té una expressió instrumental. La 
política hidraulica necessita un instrument que racio
nalitzi i coordini, establert a la vigent Llei d'Aiglies, 
que és l'organisme de conques, que és la Junta d'Ai
gües, que és el que dins altres ambits rep l'expressió 
normal de confederació hidrografica. Un organisme en
carregat de coordinar les distintcs Administracions, les 
distintes instancies de les mateixes Administracions 
que intervenen al procés de captació, de distribució, 
d'ús i de consum d'aigua. 

Recordavem l'altre dia que, des de la incidencia que 
poden ten ir, dins el recurs d'aigua, les mesures de polí
tica agrícola de la Comunitat Economica Europea, fins 
a les mateixes que es pugllin donar a nivel! d'Estat i a 
nive lI de Comunilal Autónoma, la incidencia que té 
sobre el lema la Conselleria d'Obres Públiques o el ma· 
le ix Minislcri d'Obres PúbIiques, que és el que detenta 
la geslió del dom ini hiclraulic, que la Llei d'Aigües re· 
se rva fI l'Es tat, passant per e mp Lencies COlll les d'In
c1úslri a, les d · l'Institut Get?logic i Miner, i fins i tot, 
1'5 san i lade ; ens trobarn que sobr la q 'iestió de les 

igi.i.es hi ha una multiplicita l com )clencial i no hi ha 
un organisme, al cas de la nostra Comunitat Autonoma, 
que reculli els distints punts de vista, que canalitzi les 
tensions i els interessos contraposats que sobre el re
(urs d'aigua, hi concorren, i que, en definiti\'3, establei· 
xi la planificació,·la priorització i la racionalització al 
consumo 

La n05tra Comunitat Autonoma, Llei d'Aigües en 
ma, pot constituir o no una Junta d'Aigües, pot fer o 
no ús d'uns articles que en definitiva la sentencia del 
Tribunal Constitucional sobre la Llei d'Aigües decreta, 
que són articles que les Comunitats Au1-onomes, en ús 
de les seves competencies exclusives, només tindran la 
consideracíó de subsidiaries. Per tant, la nostra Comu
nitat Autonoma podria establir aquest organisme de 
canea o no establir-ho. Nosaltres amb aquesta moció 
demanam, instam al Govern de la Comunitat Autónoma 
que l'organisme de conca. ens pal-eix que és l'instnl
ment aclequat per a l'establiment i per a la instnlmen
talització de la política d'aigües. r, per tant, demanam 
a la .Cambra que insti el Govern perque aquest organis
me de conca estigui constitult dins un termini de 2 me
sos, que trobam que és su[icient perque els ireballs, 
que l'nltre dia el Conseller ens va anunciar que esta
ven avanc;ats ja, d'elaboració de la llei constitutiva de 
la Junta d'Aigües; s'adeqüin a la nova Llei d'Empreses 
Públiques i Organismes Autónoms que recentment hem 
aprovat en aquesta. Cambra, i per tant, el Projecte ele 
Llei tingui entrada en aquest Parlament dins un termi
ni de 2 mesos. 

La paraula clau de la Junta d'Aigües no és aItra 
que la coordinació, la coordinació administrativa i l'es· 
labliment d'unes pautes de planificació. I aquí entram 
al punt 2 de la nostra moció, quan demanam, en pri
mer 1I0c, l'actualització de les dades elel Pla Hidroló
gic. Aixó és evidentment, l'establiment deIs nous balan
GOS hidrológics, el contrast de l'evolució de la demanda 
i del usos de ¡'a igua, en rela iú ¡) le pI" vi ions qll~ 
le dade de.! Pla H idrologic prcveien p Is <lny' 90. 
Aque l ontra l ha de s r l'c"::ITh~n l basic, e l pun[ de 
ranida d'una p la n ific. ' ió hidmli.H!f(O'¡ que la nosl.ra Co· 
lllul1 i tal lIlon ma clernHna cnda '~!ada ¡"1mb ma.io!" ur-

gencia. El nostre Grup Parlamentari, ja al debat de 
Pressuposts Generals de la Comunitat Autónoma a l'any 
1989, va manifestar aquesta preoeupació a través de di
verses esmenes, algunes de les quals varen ser incor
porades al pressupost, i una esmena en concret, que 
era la dotació d'una relativament important quantitat 
de doblers per a l'estudi i l'actualització de les dades 
i deIs balan~os del Pla Hid rolÓgic. Pcr tant, ara el que 
nosaltres volem és estimular ]'ap!.icació d'aquesta par
tida pressupostaria que exiSleix, que :s dins el pressu
post de l'any 1989, perq ue només a partir deIs balan
~os hídrics, sera quan podrem establir els mecanismes 
n o nals de planificació i ele pl'iorització. Sab ro qu e la 
sillla ió del' aqwfel"s del Pla de Palma, Llucmajor, Cam
pos, é una s ituació d sobreexplolació; abem que la 
situaci6 cle la pr ctica majoria, per DO dir la tolalitat 
del. aqi.iiCers d'Eivissa, és el obrecxpl Lació; i, per 
tant, no podem continuar tenint c1s ulls tancats a aque -
ta. J'eolital j Il podem onlinuar sensc áUl-e en una 
greu irresponsabilitat coHectiva, atorgant, com si no 
passés res, més i més concessions, més i més autorit
zacions p >r a ¡'ex tracci d'aigun a U DS aqliífers que 
aVlIl .1¡"1 n donen ai¡,rlla potable, que avui ja donen ai .. 
!yii s que l10més amb unS c ritcr,is m lt amples de tole
rancia sani taria ón <ligües qu p dem con iderar tal -
rab Ies pcr al conSUlll, pero 110 és exagerar di r que 
aquesl esUu In població de Mallorca beu ra aigua no 
potab le , aigLla s implement anilariament tolerab le, com 
va reconeixer, a rel de la interpeHació, el mateix Con
seller; i que aquest és un estat d'alarma, aixo és un 
Hum vermell que se'ns 11a u'encendre ben a davant, i 
hem de saber que hem de prendre mesures urgents en 
r,~lació a aquesta qüestió. 

Com a resultat final de tot aixo, esperam que surti 
una planil'icació coordinada, una planifieació coordina
da que a més superi determinats problemes que en 
aq lle, l m menl 'n plan l gen, i vol.dría po al' un exem
pI , jo record de l meLIs an' d'estud iant, dC!1 primers 

el 'e 'rudiant d'eeonom ia, quan ns deien que Is 
e divid i n en béns lliur s i béns eCOl1omics, e l 

én IIiJlre eren aqucll s que no ere n obi eLe el'oferLa 
¡demanda perq u: n'h i havia n quanlita~ sufí ient, n'hi 
havia en quanti tat il'¡¡'mitada i qu , pe r tant, no h i ha
via e le me nls que concl ic íonass in, q ue restringissin el 
seu (¡s. i com a e 'cmpl c1'aquests bé ns sem pre p
sava ¡'aire, la mar i l'aigua, entre c\ 'a ltres; cree que aixb 
és una con epció que, d'una rnanenl rad ica l, hem de 
considerar totalment superada, cree q ue él esca la p la
netaria, a escala d'economia de la nau e ' pacia l terra, 
no existeixen béns lliures, tots ón béns econorn ies, tots 
són béns que hem d'aprendn;~ a usar raciona Iment. 1 
en aquest sentit, ens topam amb algunes mentalitats 
que continuen considerant l'aigua, l'aigua subterrania, 
l'aigua CÚIl1 un b(~ !liure, quan, per exemple, el Minis
teri d'Obres Públiques i Urbanisme diu, d'una manera 
que a primera vista sembla molt raonable, pero que 
c!csprés k poc de raonable, que només financiara obres 
de potabilització d'aigua de mar per a abastiment de 
pohbció; per ventura, resultaría, de la noslra planifi
cació hidrológica concreta, que el que faria falta és que 
l'aigua potabi 1 !tl,ada anas a determinades noves instal
lacions. a deierminades noves urbanitzacions, i reser
vass~n l'aigu3 de les capes freatiques per al provei"ment 
ele le,; pohlacions ja assentades, ele les poblacions exis
tents. Aix) xocaria 3mb una mentalitat del Ministeri 
c.l'Obrcs Públiques que convendria, des de les instancies 
plan:fic:lc!ores de la nostra Comunitat, ajlldassim a ven-
CCL 
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Per últim, el nostre tercer punl cl emana l'aclopció 
el'una serie de mesures urgents, en tan! el Pla Hidroló
gic, els balan¡;os hídrics no han rcsul ta t revisats i no 
existeix una planificació a partir del Pla Hidrológic re
visat. Quines són aquestes mesures' Abusaré una mica 
de la paciéncia elel Sr. President , pero acabaré al més 
aviat possib1e. Es tracto. el'usar els m ecanismes elels ar
ticles 53 i 54 ele la Llei d'Aigües que són, en primer 
lloc, fixar el regim d'explotació deIs aqüífers per adap
tar la seva utilització coordinada. En segon llac, la pos
sibilitat de condicionar o limitar amb carácter tempo
ral l'ús el el domini públic hidra uli c, per garantir una 
explotació racional. En tercer lloc, la possibi lital de de-

·.clarar la sübreexplütació ele determinals recursos hi
dráulics su btelTanis i imposar una orclenació racional 
de totes les extraccions i procedir a la revisió elel Pla 
Hielrologic; aixó és una competencia que [ins i lot el 
Govern de la Comunitat Autonoma podr ia fer sense es
perar la constitució de l'organism e ele conca. En quart 
lloc, la determinació de perímetres, dins els quals s'ha
gin de constituir necessariament comunitats d'usuaris 
per a l'atorgament de concessions, i, p er tant, la deter
minació d'unes prioritats a l'ús del recurso l, per úl
tim, determinar perímetres de protecció de l'aqüífer 
cap a obres que resultin agressives, com aquest; crec 
que no seria ociós recorelar aquí I'amena<;a que, per de
terminades obres importants per a l p rove'iment de Pal
ma, podria suposar la posada en marxa de la pedrera 
de Bunyola. 

Es tracta, dones, de donar al Govern de la Comu
nitat Auto noma, la possibilitat de donar un instrument 
d'urgencia, un instrument que pugui sortir al pas a una 
situació qu e avui és una situació preocupant, la situa
ció de l'aigua, del provei'ment ele I'aigua i deIs aqüífers 
per al provei'ment humá. Es tracta el'intentar evitar que 
aquesta situació preocupan t no esdevingui, a molt curt 
termini, simplement clramalica. 

Gd\cies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula 

el Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS : 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Per una vega

da, nosaltres donarem suport a una moció que dóna 
un terrnini curt al Govern, en aquest cas per presentar 
un Proj ecte de LIei, que són 2 mesas, perque, per les 
notícies que tenim, sembla que el Govern és en condi
cions de presentar durant aquests 2 mesos, aquest Pro
jecte de LIei. 

Respecte al tema, és molt important, és absoluta
ment necessari que s'avanci a la planificació hidrológi
ca, que jo diria que és una de les grans asignatures pen
dents que té aquesta Comunitat, i que, per tant, sera 
una de les lleis importants que poden sortir d'aquest 
Parlament durant aquest any. 

Sí hem de dir que nosaltres evidentment esperam 
que aquest organisme de conca tengui un reflex a nivell 
ínsular, com a mínim amb caracter de seccions a ni
vells insulars, perque evidentment l'illa és la unitat de 
gestió, diríem, de I'aigua, en aquest cas esta clar, no? 

I també, per una altra banda també hem de recor
dar, perque no només direm que sí a aquesta moció 
que entenem molt important, també recordar que aixo 
no basta per arreglar els problemes de les aigües, fan 

fall", elevades inversions. Jo vull recordar que la set
mana passacla, no sé si la setmana passaela o I'altra, va
rem aprov", r en aquest Parlament per unanimitat ele
manar al Pal'lament de J'Estat que eleclaras el'interes 
general les obres ele potabilització ele les aigües el'Ei
vissa i Formentera. També hem ele recorelar que a les 
cbres ele regulació el els aqüífers ele la Sena de Tramun
tana, de l'ill8 de Mallorca, també estan eleclaracl es d'in
teres general; que hi ha previstes unes inversions, que 
clesgraciaclament aquestes inversions poc es veuen fins 
ara. 1 si record aixo, és perque no només fa falta, di
ríem, miJlorm- el Pla Hiclrologic, actualitzar-Io , consti
tuir l'organisme de canea, prendre totes aquestes mesu
res que es clemancn en aquesta Proposició no ele Llei, 
sinó lambé fa falta augmentar les inversions; i, per 
tan t eliríem, fan falta les dues coses, nosalt1'es en 
aquests moments en tractam aquí una que és impor
tantíssima , com dic, i per aixo Ji donarem suport, pero 
he volgut [er aquest recordatori, perque no creguem 
tampoc que creant un organisme ele conca, resolelrem 
tots els problemes, no els resoldrem perque també fa 
falta 1'er unes inversions que són molt fortes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la 

paraula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. ·MA YOL I SERRA: 
Gracies, Sr. Presiden t. 
Molt breument per anunciar la nostra postura fa

vorable al primer punt , un sí cautelós i esperan¡;:at a 
la vegada, perque pensam, com ja diguérem, repetim 
i haurem de seguir insistint, que la situació de les ai
gües a les Illes Balears és molt limitada i molt negati
va. La situació legal, encara que ia LIei d'Aigües sigui 
una llei progressista és encara també a perfeccionar, i, 
per ventura, amb la constitució, mitjanr;:ant una llei, de 
1 'organisme de conca a les Balears, es pot avanC(ar una 
mica en aquest sentit. Jo vull recordar que la llei d'Ai
gües quan cstableix els organismes de conca, diu que 
s 'estab liran a les conqu es h~drografiques que excedei
xin l'ambit territorial d'una Comunitat Autúnoma, per
ClU~ no és el cas, és clar que ~s n ecessari trobar una 
eina. i rúnica eina que defin eix, ' encara que teoricament 
no s'ajusta a la nostra situació" és aquesta, j aquesta és 
la que s'ha d'utilitzar, i pensam que el sistema d 'un 
Projecte de LIei al Parlament és el més adequat. 

Al segon punt, en canvi, ens abstendrem. 1 ens abs
tendrem perque entenem que la revisió de les dades 
que el Grup CDS proposa, la proposa en un termini 
mig o ¡¡argo perque ens diu que ha de ser una tasca 
prioritaria de l'organisme de conca; nosaltres pensam 
que la revisió de les elades podria ser iniciada des de 
.ia pel Govem de la Comunitat, per la Conselleria d'O
bres Públiques, i podria ser una feina avanC(ada, per
que l'organisme de conca, que tearicament el Projecte 
de Llei ha el'entrar en 2 mesas al Parlament i que, a 
no ser que les coses canviln, m'atreviria a profetitzar 
que no és complirá, com no se solen complir les mo
cions en aquest Parlamento Per tant, seran x mesas, des
prés hi haura un temps ele discussió, un temps de de
bats, I'aprovació de la nei, i quan es comencin a revi
sar les dades no sera ja enguany, sinó que ja haurem 
passat de l'any, i aquest retard no té res de positiu. 
Pensam que es podria iniciar des de ia mateix. Natu
ralment, amb aixo he de ter un poc d'autocrítica, per
que haguéssim pogut presentar i no ho hem fet, una 
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esmena al seu text, que qua sí cree que hagués pogut 
ser de profit, 1ament no haver-ho fet, pero en tot cas 
ens abstendrem. 

Quant al tercer punt, la postura és favorable, total
ment favorable i sense cap reserva, pensam que no és 
un tema menor, és un tema molt urgent que es proce
deixi a actuar, a aplicar símplement la lleí amb un 
principi fonamental i que estableix ja la seva exposició 
de motius, que l'aígua és un recurs limitat i que, per 
tant, ha de ser tractat com a tal í no com és tractat 
fins ara. Cada día que passa és un día que íncremen
tam la hipoteca i el credit que tenim sobre el nostre 
futur, i aixo vertaderament és totalment intolerable. 
Vull insistir pero, que el tema d'aigües segueix obert 
en aquest Parlament i que des del 15 d'octubre del 1988, 
el Govern incompleix una resolució que deia que al ter
mini de 6 mesos presentaria una comunicació per tal 
de celebrar un debat sobre política d'aigües. Aixo s'a
provava per unanimitat dia 15 d'abril del 1988, per tant 
seguim esperant aquesta comunicació del Govern. 

Gracies. 

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

paraula el seu Portaveu Sr. ·Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. . 
En primer lloc, vul! dir que estam d'acord amb la 

intenció de les propostes que fa el Grup del CDS, que 
ve a propasar que es cre! l'organisme "de canea, per 
tant l'organisme que ha de fer el Pla Hidrológic, que 
ha d'administrar i controlar el domini públic hidraulic, 
i que ha de programar, projectar i construir obres i 
construccions hidrauliques. Demana accelerar la plani
ficació hidrológica i demana l'aplicació de mesures es
pecials de regulació deIs aqüífers, d'acord amb els ar
tieles 54 i 55 de la Llei d'Aigües. Totes aquestes inten
cions són bones i tots els problemes que es plantegen 
són urgents, per tant no hi tenim cap objecció de fons, 
peró hi veim un problema formal i és que, a partir de 
la sentencia del Tribunal Constitucional, la Llei d'Ai
gües del 1985, tenim serios dubtes que, ni el Parlament 
ni el Govern, puguin fer aquestes coses; i, per tant, 
ens veim incapacitats realment de superar aquest con
trol de constitucionalitat i per tant, aquesta situació 
competencial, entenem, que si no ho tenim malentes és 
el que en aquest moment emmarca l'actuació de la Co
munitat Autónoma. 

Jo crec que les actuacions més bé haurien de ser 
a la línia d'impulsar, d'instar, de cooperar amb ¡'Ad
ministració que realment té per ara aquesta competen
cia p~r clonar soluciú a aquestes proposLes, que són 
necessaries, entenem, per a administrar correctament 
els recursos hidr8ulics escassos de les IJles Balears. Per 
tant nosaltrcs, a la vista d'aquesta dificultat, ens abs
tendrem compartint el fons i la urgencia. 1 també cm 
vull excusar de no haver plantejat una moció alterna
tiva amb aquests termes, pero la veritat és que ens ha 
passat el temps i quan hem tingut una inl'ormació su
ficient ja no era reglamenUtriament el moment. 

Gracies. 

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

la el seu Portaveu, el Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sí, gracias, Sr. Presidente. 
Nosotros vamos a apoyar los tres puntos de la mo

ción que nos presenta el Grupo Centrista. Entendemos 
que el primer punto coincide básicamente con lo ex
puesto el otro día, con motivo de la interpelación an
tecedente, por el Conseller de Ordenación del Territo
rio. Entendemos también que no es propiamente un 
organismo de cuenca lo que se pide, sino un organis
mo con las funciones que la Ley de Aguas confiere a 
un organismo de cuenca. No vemos por consiguiente 
mayor dificultad en que eso sea realizado. 

Respecto del punto segundo, bueno el punto segun
do es realmente consecuente con el primero, de hecho 
en la propia legislación de aguas, el apartado A del ar
tículo 21 es una de las primeras funciones que atribu
ye a este organismo, que es el diseño, la realización de 
un Plan Hidrológico, por consiguiente, nos parece con
veniente, no abundo en las razones que por otro lado 
ya han dado los demás Portavoces. 

Y, en cuanto al punto tercero, también estamos de 
acuerdo, simplemente con una matización, realmente 
aquí se pide que por el Gobierno se adopten las medi
das que sean oportunas, ya también con motivo de la 
interpretación parece que quedó claro que realmente 
las competencias de la Comunidad Autónoma, sobre 
todo en lo que la Constitución en el artículo 149.2, re
ferido a esto habla de ordenación y concesión de re
cursos hidráulicos, realmente son nulas, concretamente 
creo que el Conseller empleaba esta expresión el otro 
día, nos decía que la Comunidad no tiene ninguna com
petencia en esta materia. Por consiguiente, la verdad 
es que adoptar las medidas que quepan, probablemen
te, en este momento por lo menos, sea limitarse a pro
poner a la Administración Central las medidas que se 
crean oportunas; pero bien se interprete como una pro
puesta o se interprete como un adoptar medidas den
tro de los artículos 53 i 54 de la Ley de Aguas, hasta 
donde se pueda llegar, en cualquier caso a nosotros 
desde luego, nos parece efectivamente importante, y 
por consiguiente, como digo, nuestro Grupo va a votar 
afirmativamente también a esta tercera parte de la pro
puesta. 

Nada más, gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup proposant, el seu 

Portaveu, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
De les intervencions deIs distints Portaveus, jo crec 

que es pot destacar una cosa important i que és per 
0. d3,'::tll de qualscvol discussió, de qualsevol debat que es 

faci en relació al problema de I'aigua, i és la qüestió 
competencia!. Pero el que nosaltres no voldríem, i per 
aixo posam aquesta moció damunt la taula i per aixo 
varem plantejar aquesta interpeHació, és que les qües
tions competencials ens fessin oblidar la dram8!ica si
tuació, a la qual podem arribar molt a curt terminí si 
per raons competencials, ni l'Administració de l'Estat, 
ni ]'Administració de la Comunitat Autonoma, prengues
sin mesures sobre el tema. 

Aleshores, jo voldria fer algunes precisions, és evi
dent que la Llei d'Aigües diu que els organismes de 
Cüllca, en parla quan, segons les previsions constitucio
nals, les aigües que discouen per més d'una Cümuni
tat Aut6noma, facin necessari instrumentar aquest me-



2116 DIARI DE SESSIONS / Núm. S6 / 19 c\'abril dei 1989 

canisme; és a dir, quan es dóna una problematica ele 
concurrencies competencials de distintes Administra
cions Territorials, fa falta un organisme que coorclini, 
bé, jo crec que aquest és exactament el problema que 
tenim aquí. El problema que tenim aquí és que hi ha 
una serie de conculTencies competencials que fan que 
les distintes Administracions adoptin una actitud que, 
sota un punt de visla crític, sota un punt de vista de 
preocupació del problema que hi ha, sigui necessari re
soldre a través de la concurrencia de les distintes Ad
ministracions dins un organisme que, nosaItres, jo ja 
ho he dit a la meva intervenció, que nosaltres entenem 
que és una opció del Govern de la Comunitat Autóno
ma constituir-lo o no. 1 per aixu li ¡]emanam que el 
constitueixi, perque per ventura no el constituiria i no 
passaria res, perque obligació no en té, pero entenem 
que l'organisme de conca configurat, com hi esta, dins 
la Llei d'Aigües és un instmment imprescindible per 
procedir a la planificació hielrologica i, evidentment, 
s'ha de recollir la suggerencia que feia el Portaveu 
d'UM, pel sentit que és evident que la conca dins la 
nostra Comunitat Autonoma no és ni tan soIs l'ambit 
de la Comunitat, perque la conca és l'illa, com a ma
xim l'illa. Per tant, és evident que dins aquest organis
me de conca la representa ció insular, les accions, 1'ar
ticulació del mateix organisme dins la divisió territorial 
dins la nostra Comunitat és un element imprescindible 
que esperam veure recollit a la Ilei, i si no, ja ho es
menarem adequadament en aquest sentit. 

Estam d'acord que el problema d'aigiies no sola
ment, no es resol amb l'organisme de conca, requereix 
quantiosíssimes inversions, coincidim plenament amb 
ai~o, pero ara no estavem parlant d'aixo, estavem par
lant de com podríem racionalitzar l'ús del recurs, in
dependentment que també, dir fan falta molts ele do
blers, no basta, sinó que també fa falta prioritzar les 
inversions per eletenninar alla on cada pesseta inver
tida produeixi la rendibilitat, en termes socials, que 
faci falta. 

Jo lament molt l'abstenció anunciada del Grup SO
CIALISTA, per aquestes qüestions de tipus competen
cial, per aquestes qüestions que jo diria que a més de 
ti pus competencial semblen qüestions derivades de de
fensa d'ambits administratius, i jo cree que, aixó em 
pareix un greu error. En aquests moments, jo cree que 
cl'una lectura clara de la Constitució, d'una lectura cla
ra de l'Estatut no es pot desprendre que hi hagi més 
que una relativa competencia estatal a l'hora de deter
minar el domini públic hidraulic, i res més, i res més. 
Aleshores, el que no podem fer és que inhibida l'Ad
ministració Central per raons de no entrar en conflicte 
competencial i inhibida l'Administració de la Comunitat 
Autónoma, perque no té ni reconegudes les competen
cies ni per tant les dotacions economiques per fer front 
a aquelles; resuIti que la nostra Comunitat Autónoma, 
alla on el tema de l'aigua és una de les qüestions ca
pitals, no rebi el suport parlamentari, no rebi el suport 
de la unanimitat d'aquest Parlament, per venir a ser 
resolt per qüestions de reserves competencials. Jo com
prenc i, aleshores, agraesc la postura de la majoria 
quan diu que, efectivament quan nosaltres parlam d'a
doptar les mesures que calguin per a la racionalització, 
podem entrar en un determinat conflicte competencial, 
i per aixo és redactat així com és a la moció, perque 
s'adoptin les mesures que calguin, que es puguin, o que 
b,onament puguin suposar avan¡;:os a la conquesta del 
que jo cree que ha de ser una reivindicació unanime 
d'aquesta Cambra, que és les competencies exclusives, 

reconegudcs per la Conslitució i l'Estatut en materia 
d'aigües, per a aquesta Comunitat. 

Gracies, Se Presiclent. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, passam a votació les mocions. 1 

jo deman als Srs. Portaveus si valen que es va ti per 
separat, o si ... 

Sí? 
Aquesta Presidencia dóna per fet que cada un deIs 

Srs. Diputats sap el contingut de cada un dcls punts 
el'aquesta moció, per la qual cosa es procedeix a la vo
tació directa sense haver ele procedir a la lectura de 
Lap d'dls. 

Sres. i Srs. Diputats que vatín a favor del punt 
primer de la moció presentada pel Gmp Parlamentari 
CDS, es valen posar drets? 

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

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

Moltes gracies. . 
Resultat de la votació, vots a favor 37, vots en con

tra no n'hi ha, abstencions 18. 
Queda, ido, aprovat el punt primer que acabam de 

sotmetre a votació. 
1 passam a votar el punt segon. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen po

sar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 

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

drets? 
Gracies. 
Resultat de la votació, vots a favor 32, vots en con

tra no n'hi ha, abstencions 23. 
Queda, ido, aprovat el punt segan que acabam de 

sotmetre a votació. 
l ' passam a votar el punt tercer. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es vol en po

sar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que. voten en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que "~'abstenen, es volen posar 

elrets? 
Gracies. 
Resultat de la votació, vots a favor 37, vals en con

tra cap, abstencions 18. 
Queda, idó, aprovat també el punt tercer, que aca

bam de sotmetre a votació. 

V).-INTERPEL.LACIú R.G.E. NúM. 301/89, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, 
RELATIVA A LA POLíTICA D'ESPORT I LLEURE DEL 
GOVERN DE LA COMUNITAT AUTONOMA DE LES 
ILLES BALEARS. 

EL SR. PRESIDENT: 
I passam al punt segiient assenyalat amb el núm. 

V a 1'0rdre del Dia, que és la InterpeHació registrada 
amb el núm. 301/89, presentada pel Gmp Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a la política d'esports i Heure 
del Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba
lears. 

Per defensar aquesta interpeHació, té la paraula el 
Diputat Sr. Pere Serra. 

EL SR. SERRA I VICH: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
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Dia 18 de novembre del 87, varem presentar una in
terpeHació sobre materia esportiva, amb caracter pare
gut a la d'avui, en aquells moments la Sra. Consellera 
ens va dir que feia poc més de 2 mesos que havia pres 
posició del seu carrec, amb el qual ens va demanar 
molt encertadament que la deixassim fer feina, i així 
ho hem feto Si ho miren, del 18 de novembre a ara han 
passat poc més, poc manco 18 mesos o sigui un any i 
mig; creim que ha estat un temps prudencial per dei
xar actuar el Govern en materia esportiva, i per aixo, 
acudim ara en aquesta tribuna per fer un repas del 
que ens va dir la Sra. Consellera, del que era el seu 
programa; nosaltres en aquells moments ja varem dir 
que ens pareixia més una declaració de bones inten
cions, més que un programa, perú bé, aixo és el que 
tenim, per tant farem un repas al que va dir, un re
pas crític, no fon;osament amb crítica desfavorable, hi 
ha part on la crítica és favorable, i 11avors, si tenim 
temps aprofitarem per afegir aque11es coses que nosal
tres creim que no estan o que voste no va incloure dins 
el seu programa. 

A I'exposició general deia, «l'associacionisme espor
tiu creim que és basic per a l'extensió, la practica i la 
millora cultural i hunrána de l'esport». Bé, per as socia· 
cionisme esportiu seria interessant veure que és el que 
s'entén, nosaltres creim que aquí hi entren associacions, 
hi entren principalment, fonamen talment els clubs. 
Quin és el problema principal amb que es troben els 
clubs? o creim nosal tres, quina és la manera d'afavorir
los? Actualment, i no només dins aquesta Comunitat 
Aut:Jnoma, sinó qUe a nivcll nacional és igual, la in s
cripció d'un club, sigui de l'entitat que sigui, és unifor
me, és igual per tot. Aixo és una trava, perque no tots 
els clubs tenen el mateix pla, no tots duen el mateix 
grau d'intenció, per tant creim que és un error que tots 
hagin de passar pe! mateix sedas, hi ha clubs amb una 
finalitat molt concreta, com és només dedicar-se a es
port a nivel! inicial. I nosaltres creim que aquests clubs, 
o sigui, creim que aquests 'clubs haurien de tenir una 
facilitat d'inscripció, o sigui, per donar-se d'alta, hauria 
de ser un mecanisme molt més senzill del que existeix 
ara, ja que creim que aixo afavoriria que sortissin més 
entitats d'aquest tipus. CIar, llavors, a part d'aquest 
punt, és fonamental, creim que es fa, no sabem amb 
quin grau d'exactitud es fa, un registre de clubs, crec 
que s'ha de dur. I 11avors hi ha un altre tema moll im
portant que és estudiar les relacions entre les entitats, 
de tot tipus, que esponsoritzen clubs amb el mateix 
club, aixó de qualque manera s'hauria de regular a Pi 
que els clubs no quedin a una \liure negociació, que 
normalment solen sortir perdent i al mateix temps que 
les entitats que vulguin dedicar doblers en aquest tema 
es vegin afavorides per qualque tipus ... , que tenguin 
c¡ualc¡ue élvantatge. 

Deia, voste també «implantació efectiva a Menorca 
i a Eivissa i a la Part Forana, de la practiCél esportivél ». 
Un punt fonamental dins aixo era, «Essent élquest un 
punt basic del programa, l'existencia d'un vcrtacler es
port interinsular». Bé, nosaltres aquí sí que hem de ser 
crítics, el problema de ser una illa o el problema de 
ser quatre illes dificulta molt el fet esportiu, I'encarcix 
molt. En aixo ja es va fer una crítica, aquell 18 cle no
vembre, i creim que no s'ha millorat gaire en aquest 
tema, supos que és perque necessiten molts ele cloblers. 
Ara, creim que és un kma prioritari, perque correm 
el risc i de fet es dóna, que el \lostre esport esta es
tancat perque normalmcnt sempre competim les matei
xes persones entre nosaltres; si no trohalll una lllane-

ra, no ja només de fer una competició interinsular 
atractiva per a tothom, sinó que al mateix temps la 
gent de les illes pugui sortir a competir a la penínsu
la, el nostre progrés es veu molt limitat. 

Per entrar ja als punts basics, que voste cleia, del 
seu programa, en primer Uoc va anomenar la promoció 
esportiva, «volem intensificar la promoció de l'esport 
escolar)}. Bé, aquest sí que és un punt on se li pot do
nar l'enhorabona, jo pens que s'ha fet bona feina i s'ha 
fet bastant de feina dins aquest camp, creim que la 
persona encarregada d'aquest tema en sap molt, du mal
ta sort en aixó, perque crec que és un gran professio
nal; ara bé, crec que aixo ho varen demanar practica
ment tots aque11s que varen intervenir aquell 18 de no
vembre, que s'unificassin les competicions, que era alla 
on hi havia una dispersió, i alla on es feia més mal a 
l'aBot en edat escolar, perque es, com ja varem dir en 
élquells moments, es clonaven, dins un mateix esport es 
donaven tres tipus ele competicions al mateix temps, a 
més dins el mateix esport i per a aHots ele la mateixa 
edat. Han fet una serie de convenis, no a tots els es
ports encara, pero sí en una serie de federacions a fi 
el'unificar aix:J i, bé, eles d'aquí li clonam l'enhorabona, 
pel'que creim que ha ~mal bé, ara bé posats en contac
te amb les federacions que han arribat a l'acord amb 
vostes, ens diuen que aquest acord els deixa buits i els 
deixa buits perque ells com a federació segurament no 
han acol1seguit res, la seva competició continua essent 
la mateixa, élmb més gent, se'ls hi paga els arbitratges, 
no els han cobrat encara, es pagaran suposam; ara bé, 
neccssiten un_altre tipus d'estínlUl, no només l'econo
mic, sinó quant a organització i quant a un punt que 
11avors veurem que voste no el va tocar per res, que 
és important, de cada dia veim que hi ha més violen
cia a l'esport, quant a disciplina esportiva. 

Seguidament va passar a xerrar de l'esport univer
sitari. Bé, l'esport universitari, ja vaig dir en aquell 
moment i continu pensant igual, que és una fantasma
da i percloni la paraula. Si tenim problemes a nivell de 
competicions oficials perque no tenim intercanvi sufi
cient i perque sempre competim les mateixes persones 
contra les mateixes, no en xerrem ja a nivell universi
tari, a nivel! universitari sí que és cert que sempre són 
els mateixos. A més pens, que amb aixD de la Univer
sitat s'ha muntat una falsa filosofia que és hora de co
menr;:ar a tirar per avall, aquí, en aquest país, no no
més en élquesta Comunitat, l'esport principalment el 
cluen els clubs, són els que pugen l'esportista, els que 
el preparen i són els que en definitiva, al moment en 
que aquest esportista és en conclicions de clonar un re n
diment, volen trcure el rendiment en aquest esportista. 
Per tant, a una Comunitat tan petita com la nostra no 
es pot pensar que al moment que aquest esportista s'in
tegm a b Univcrsitat, passara a SCl~ un esportista uni
versitari i deixara el seu club, aixD no es dóna, no és 
dóna mai. Les compelicions universitaries estan bé per
que la gent en eelat universitaria és gent jOl'e, és gent 
que té una necessitat fonamental de practica esportiva, 
ia que la seva altra activitat Ji complementa molt bé 
la practica esportiva. Ara bé, hi ha una diferencia, és 
a dir, hem cl'afavorir al maxim que l'universitari, se
gons els clarrers estudis només un !O %, per cert, prac· 
tica esport, ara bé, hem el'afavorir al maxim que l'uni
\'ersitari practiqui l'esport, pero no necessariament que 
l'universitari competeixi. Jo pens que és un error voler 
['el' competir l'univer~itari. Si per el1s mateixos s'orga
nitzen la competició, em selllbla molt bé. A més hi ha 
una élItra cosa, l'univcrsitari, la majoria de gent que hi 
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ha aquí dins supos que ha passat per la Universitat, 
és un trebalJador com un altre, només que está en fase 
de preparació, per tant, si dins aquestes illes hi ha 
unes competicions laborals eliríem, hi ha uns tornejos 
entre bancs, entre cliferents en titats; si la Universitat 
no té gent suficienl pel- muntar una lIiga, seria logic 
que s'integras, que l'esport universitari pogués ser in
tegrat també dins l'esport laboral. 

Bé, deia tI'altra banda «cercam maneres i sistemcs 
perque la gent, diguem, la normal, la gent del carrer, 
pugui continuar prnelieant el seu esport favorit». Aquí 
si que m'agradaria molt que em digués quins sistcmes 
i qtlÍnes mesures té per aixo, perque jo erec que aixo 
sí que son paraulcs. Crec que és molt difícil arribar a 
aixo, crec que ¡'única manera és, que ja és exagerar, és 
un pla ambiciós, que tota la gent tengui unes instaBa· 
cions esportives que pugui utilitzar en aque!les hores 
a les q ual s no és sub j ccta a I 'horari laboral. J ust que 
aconseguíssim aixo ja estaria bé, valer passar d'aquí, 
amb els doblers que destinam a J'esport clins aquesta 
Comunitat, em sembla una entelequia, em sembla una 
iHusió vana, no s'aconseguira. 

Quant a l'esport federat, deia que s'ha d'augmen
tar el suport a .les fecleracions. Aquí és un tema on po· 
clríem entretenir·nos, perque creim que les feelcraeions 
són un element fonamental díns J'estructura esportiva 
d'aquest país i d'aquestes ilIes igualment. Si la federa· 
ció o fecleracions les clefinim eom a entitats ele clret 
privat que exerceixen unes funeions públiques, a més 
en earacter de monopoli, perque són les úniques que 
ho poden fer, cada una d'e1les dins el marc del seu 
esport, i, damunt, estan finan<;ades amb dob.lers públics; 
és clar que és imprescindible aconseguir un acord, un 
aeord marc, un acord on hi entrin tates, no una a una, 
perque quecli clar quin és el paper de .]es feeleracions 
dins la Comunitat Autonoma ' al desenvolupament de 
l'esport. No és, aquí, no és una qüestió ele eloblers. no 
és només una qüestió ele clonar cluros a les feeleracions 
perque elesenvolupin un esport, no, creim que no és 
nlxú, ereim que el tema va molt més enlla, perque creim 
que l'esport, en definitiva, és a mans ele les feeleraeions. 

Per aItra part, hi ha un problema molt singular 
dins aquesta illa, soIs es dóna en aquesta ilIa i a la illa 
cle Canaries, a un esport concret, i és que les federa· 
c!ons, com voste sap bé, reben cloblers de la seva res· 
pectiva fecleració nacional. Ara bé, no sé si s'ha plan· 
tejat que hi ha una feeleraeió que no té federació na· 
cional, només existeix a nivel! regional, i aquesta fede· 
ració no rep cap tipus d'ajuda; li elic que a les Cana· 
ríes n'hi ha una igual, que és la Lluita Canaria, perú la 
Lluita Canaria es va preocupar d'arribar a un acord a 
través de la seva Comunitat pertinent amb el Conse11 
Superior el'Esport per poder rebre ajudes. Aquí aquest 
acord no s'ha fet i tenim una federaeió que ho passa 
franeament malament, perque no té manera ele rebre 
ajudes de la nacional. 

Entraríem ja dins l'apartat eI'instaHacions i equi· 
paments, aquí jo crec que la batalla ... , en aquest punt 
sempre estarem en batalla. En primer 1Ioc, deixam pas· 
sal' un pla que li agrairia molt que ens informas en 
quina sítuació es troba amb el Ministeri d'Educació, 
per a ínstaBacions esportives de caracter escolar. Cor· 
rem el rise de ser l'úniea Comunitat Autonoma que no 
fírmi aquest tipus de conveni, per tant, bé en xerrarern 
Ilavors d'aixo. 

Quant al pla d'instaHacions, en si mateix és curiós; 
clivendres passat vaig anar a la seva Conselleria per in
formar·me d'aixo, no hi havia el Director General í no 

cm varen valer clonar cap tipus c\'infonnació. Jo no sé 
si la sc"a Conselleria té por a la crítica o alla d ins es 
cuincn coses moll importants, jo no cree que en csport 
hi hagi molts ele duros a amagar. Ara bé, em varen dir 
que estava molt bé, que sí. perú que no se sentien, en 
definitiva, no em donaren informació. 10 li diré, sobre 
instaHacions esportives llem discuti! moltes vegades, en 
podem seguir' discutinl, pero crec que es come! un e¡-
ror greu. En primer Iloc, si varem demanar al seu 1110-

ment un cataleg d'instaHacions, no era per tenir un ca
!áleg el'instaHacions, perque aixu si no s'utilitl,a no ser
vci.'< de res . Volíem un cataleg d'ins!aHacions perqw~ 
cada vega da que es demanen ajucles a instaHacions es
po!'tiy..:s pode·r fer un scguimellt uc com estan aqucllcs 
instaHacions esportives. Hi ha un cati.lleg fel, no s'uti
lilza, em snp molt de greu llaver·li de dir, no s'utilitza 
pcrque practicament amb les ajudes als Ajuntaments, 
els qui arriben a un acorel són els ConscJls Insulars, la 
Comunitélt poc hi diu en aixo. 

(El Sr. President s'absenta de la SLlla i presideix 
el debat el Sr. Vice-President Segon). 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, li he ele recorcl:w C)uc ha superat am

pliament el seu temps, vagi acabClnl per favor. 

EL SR. SERRA 1 VICH: 
Sr. President, acabaré tot el'ui'Ja. 
Li vu!l elir que hi ha, i ara que ja fa anys que es 

fan aquestes ajueles i vost~ en té una elins el seu mu
nicipi, hi ha instaHacions esportives que han rebut aju
des, s'han fet bé, perú o perque no s'han instaBat al 
1Ioc que toca, o perque la instnHació no es va planifi
car així com toca, no s'utilitza. Aixo és greu, deim que 
som una Comunitat que tcnim poes eloblers, utilitzam 
poes cloblers a l'esport i si elamunt, els roes que uti
litzam els utilifzam malament,. eneara la situació s'a
greuja ·fri és. 

Bé, ja per acabar passarem directament al clarrer 
punt, cree que és el més important, on voste dei a «tam· 
bé hi ha un apartat important que és el legislatiu. Creim 
que s'han ele promoure elecrets pel que fa a les titula· 
cions esportives i als centI'es el'ensenyament esportiu, 
també hi ha en preparació la L!ei ele I'esport escolar». 
10 li he de dir que no coneixerri Que s'hagi fet cap e1e
eret en aquest any i mig, les titulacions csportives són 
importants, que nosaltres sapiguem no s'ha fet res i, 
pot ser que la Llei de l'Esport Escolar estigui en pre
paració pero no en tenim cap coneixement. És una !lei 
fonamental, creim que en aquests moments que ja la 
Llei nacional practicament sera en cap ella és hora de 
comenr;ar a discutida. 

Gracies, Sr. Presiden 1. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr_ Diputa1. 
En nom elel Govem té la paraula 1 'Honorable Con

seBera de Cultura, la Sra. Maria Antónia Munar. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTURA 
(Sra. Munar i Riutort): 

Gracies Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
Em pensava que la pregunta o la interpeHació ana· 

va per la filosofia general de la política esportiva, he 
vist que no, que s'ha concretat en temes concrets, per 
tant em ratifico en la política general esportiva que ja 
he explicat a d'altres ocasions i aniré, o intentaré anar 
donant resposta als nous plantejaments que voste m'ha 
feto 
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M'ha parlat que vaig manifestar la importancia de 
l'associacionisme esportiu, ha vaig manifestar en aquell 
moment i em ratifico ara. L'hem defensat i crec que 
hem intentat que hi hagi cada dia més associacionisme 
esportiu, i li puc demostrar, no en aquest moment, per
que no he portat la Conselleria amb mi, que hi ha ha
gut un gran nombre d'associacions i que se n'han re
gistrat moltíssimes i, per descomptat, portem un regis
tre deIs diferen ts clubs esportius. 

També m'ha parlat que no s'han de tractar tots eIs 
clubs d'una manera igual. Miri, nosaltres el que inten
tam és tenir una normativa, concretar quines ajudes 
es tenen, quan s'han de demanar, quines ·quanties ma
ximes hi ha i establir uns criteris mÍnims per tal que 
no se'us pugui dir a110 que empre s 'ns diu que hi ha 
favoritismes, que no hi ha un criteris c1ars a I'hora 
de reparlil' els dobJers . Pel- tant, amb aquesls criteris, 
e l que s'ha intentat és que tothom fos igual , s i b é de -
prés les ajudes no han de se r exaclamenl le mateixc. 

Parla que Ja pra tica csporl; a es veu dificultada 
pel re l que Om quatre ill es ¡que aixo encareix el ret 
de is desplar;:amenls, amb aixi'> estam lotalment d'acord, 
no ob lant, esporlivarncnt no es pol fer res per so lu
cionar aques! problcl11a;Túnica soluci6 és COll0mica, 
d'aconseguir més ajuts, i vull dir-li que en aquest any 
s'ha aconseguit un importari\ augment d'ajudes per a 
traslIats, per tant, crec que s'esta fent qualque cosa en 
aquest sentit. Proves determinades que aItres anys no 
s'havien pogut celebrar a una de les illes, en aquest any 
crec que s'ha resolt i s'hí han celebrat, per tant, hem 
avanc;:at en aquest tema . 

Pel que fa a l'esport escolar, voste· m'ha dit que 
s'esta treballant en positiu, me n'a'legro, és sempre agra
dable sentir que alguna cosa funciona, i voste sap que 
es va comenr;:ar des de zero i que per tant no és facil 
ja tenir un resultat optim. Treballam amb les federa
cions, com voste molt bé ha dit, i creiem que les fede
racions estan contentes i motivades amb el fet que el 
seu esport entri díntre de l'esport escolar i la majoria 
d'elles vol que, precisament, se'ls integri, algunes d'elles, 
vull dir, fins i tot s'han enfadat pe! fet que se'ls hagi 
dit que a l'esport determinat no hi podria entrar, com, 
si se'n recorda és el cas de la boxa. Per tant, jo crec 
que les federacíons volen participar, estan basicament 
satisfetes, si bé les relacions sempre es poden millorar. 

M'ha parlat també de disciplina esportiva. Es va 
crear fa com a 8 o 9 mesos la Comissió de Disciplina 
Esportiva i ha re o lt fins aquests mornents molts de 
temes, i cree que amb un caire positíu, ates que no hi 
ha hagut el més rnínim probl fia i no ha trascendít a 
l'opinió púbüca la probl matica, aixi) és un bon senyal 
que rnés o menys funciona i funciona bé. 

Després ha parlat de l'esport universitari i exacta
ment no he entes que em volia dir, vol dir-m e que no 
hem de donar suport a l'esport universitari, perqw'! COm 
que són sempre els mateixos, el que podrien re r é in
tegrar-se díns un altre esport que és el deIs treba ll a
dorso És una filosofía determinada, es pat aproL'llnd it·, 
estudiar el tema, la Universitat té una idea bastant di
ferent sobre aquest tema i no hi he aprofundit el su
[icient en aquest moment com per veure si la idea que 
voste em dóna d'integrar els trebal!adors amb els tre
bálladors universitaris i poder fer que competeixin tots 
junts. No era la nostra filosofia, pero ja die que es pot 
estudiar. 

Em diu que vaig comentar Que és important que 
la gent practiqui cadascú I'esport oue més li agradi i 
que aix:'.> per voste és una iHusió. Miri, jo erec que en 

aquest moment hi ha una part importantíssima de po
blaeió que pot practicar el seu esport, perque entre la 
gent en edat escolar i la gent universitaria, els treba-
11adars, etc., cree que hi ha una gran part de població 
que pot practicar alguns deIs esports, i la prova és que 
li puc donar 11istats de la quantitat de gent que prac
tica determinats esports. On es fa possible aixo? A ni
vel! municipal, els diferents municipis tenen instaBa
cions esportives, on es poden dur endavant determinats 
esports. Per una altra part, nosaltres a les nostres pro
pies instaHaeions també fem que es practiqui esport, 
i si voste veu al "Príncipes de España» quin programa 
d'activitats hi ha i quins esports es fan, amb quin ho
rari, donen a l'abast per a un nombre de gent impor
tant. De moment no creiem que siguin necessaries mol
tes més ampliacions. 

Suport a federacions, m'ha dit que és necessari do
nar suport, i no tan sois economic sinó d'altre tipus, 
supos que és moral, i li assegur que és bastant més fa
cil donar-l'hi moral que no económico No obstant, crec 
que les relacions amb les federacions són en aquest mo
ment magnÍfiques i no h em tingut cap problema, se les 
ajuda i s'hi col'labora m és que mai. 

InstaHacions i equipament, miri em c!iu que no es 
porta una política del seu grat en tema d'instaHacions 
esportives, i voste ja afirma que es perdra l'oportuni
tat de finnar un convcni amb el MEC per fer un pla 
d 'instaHacions esportives a centres escolars, no avanci 
tant , esperi una mica, perque aixo no és aixÍ, jo li puc 
dir que aixo no sera aixÍ i que per la nostra part es 
firmara aquest conven i i es podra dur endavant un im
portant pla d'instaHacions esportives. Després em diu 
que hi ha instaHacions esportives que es fan sense que 
nosaltres hi tinguem part directa, miri jo del que som 
ineapat;: és, a la vegada, de fer el que vostes em dema
nen que els Consells Insulars tinguin autonomia i que 
cada Consell Insular pugui fer les instaHacions esporti
ves que desitgi, i a la vegada fer-ho jo des de la Con
selleria, a veure si ens aclarim, o els Consells Insulars 
tenen eIs seus doblers i cada un d'ells fa les insta Ha
cions esportives, o les fa la Comunitat Autónoma, pero 
no critiquin les dues coses, perque el que és impossi
ble és donar els doblers, com enguany s'acordat, del 
Pla d'InstaHacions Esportives perque siguin cada un 
deIs Consells els qui c!uguin endavant les instaHacions, 
perque volen més autonomia, i alhora em digui que per 
que no les faig jo. En aquest any, ja li dic, al 1989 se
ran els Consells Insulars els que duran enclavant el Pla 
cl'InstaHacions Esportives. Els doblers, en aquest mo
ment, si no són ja transferits, són en camÍ de ser in
gres als. La transf r ' neia s'ha fet, ¡'acorcL lamb '. 

Després ens demanen pe¡- que no empram el catá
lcg eL1in taHacions, miri tenim un cat~deg d'instaHacion , 
creiem que aqucst ·a tal g d'instaHaci n és Da i ament 
útil, arnés d'aixó tenim un equip que en aquest mo
ment l'esta posant al dia i no sé com s'atreveix, en 
aquest moment, a dir que nosa ltres som incapar;os de 
posar-nos d'acord amb el Ministeri, o que per que no 
tenim un control damunt les instaHacions als Consells 
Insulars, qua n vosU~s o els qui govemen a Madrid, a 
través del Consell Superior d'Esports fan exactament 
el que volen, i en aquest moment cree que a Ciutacle
lla s 'esta per comen<;a r un poliesportiu de 200 milions 
a soHicitud del Sr. Villalonga, a través del Consell In
sular, i a nosaltres ni ens ho han comunicat. Que és 
que aixo norrnalmcn t només ha de ser una part la que 
vulgui intervenir, i a la vegada, quan nosailres volem 
intervenir als COl1sell s In sulars, se'ns demana que no 
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intervinguem? Supos que quan parlava que hi ha ins
taHacions esportives a determinats llocs que no s'uti
litzen així com toca, recordava algunes instaHacions que 
se van fer sense que la Comunitat hi intervengués, com 
pugui ser la pista d'atletisme de Maó, que realment no 
fa les activitats que hauria de fer i que, en fi, em cons
ta que encara no s'han preocupat ni d'homologar-Ia. Es 
referia en aquests temes o casualment es referia a un 
altre municipi? 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Consellera. 
Grups Parlamentaris que vulguin in tervenir al de

bat. 
En nom del Grup Parlamentari CDS, té la paraula 

el Sr. Bernat Trias. 

EL SR. TRIAS I ARBOS: 
Gracies, Sr. President. 
Bé, realment intervendré molt breument per fixar 

la posició del nostre Grup, que és el que pertoca a les 
interpeHacions, reglamentariament. I jo diria que la po
sició del nostre Grup va quedar tan fixada que encara 
esta fixada a dia 17 de novembre del 1987, en relació 
a la política esportiva que du endavant la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports de la Comunitat Auto
noma. 

Vull dir que, han fet aquest repas que han fet de 
qüestions puntuals, i amb aixo si que 1i tenc que do
nar la raó Sra. Consellera, que s'ha fet un repas de 
qüestions molt puntuals; el que és en si la política que 
du endavant la Conselleria en materia d'esports, en 
poca cosa jo he notat que s'havia avan~at, tant pel con
tingut de la seva intervenció, com pel contingut de la 
interven ció del Sr. Serra. Han parlat de federacions 
d'esport escolar, de competicions interinsulars, violen
cia a l'esport, esport universitari, de tot aixo en varem 
parlar dia 17 de novembre del 87, tant a la interpeHa
ció, com al debat de les mocions subsegüents. Alesho
res, i per economia de temps, Sr. President, Sres. i Srs. 
Diputats, jo em vulI reafirmar absolutament en el con
tingut de la intervenció d'aquest Portaveu de dia 17 de 
novembre de l'any 1987, perque tret de l'avant;, l'avane; 
realment notori en materia d'esport escolar, les coses 
estan absolutament igual com estaven. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
En nom del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el seu Portaveu el Sr. J oan Francesc López i Ca
sasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sres. i Srs. Diputats, Sra. ConselIera. 
No és la primera vegada que ens referim a l'esport 

amb interpeHacions que han intentat globalitzar quina 
era la política sobre una activitat molt important, que 
cada vega da té una implantació i una incidencia social 
més gran, que forma part deIs fets quotidians, basti 
veure, per exemple, l'atenció amb que se segueix en 
aquests moments probablement el partit de futbol per 
la televisió; i que introdueixen constantment i habitual
ment dins el fet social, amb caracter a vega des de co
lonització i de consum, fets pretesament esportius, tot 
servint més a uns valors d'anuHació i reutilització, que 
RO als guanys de diversió, culturaIs, desenvolupament 
d~ la personalitat i salut. 

-~~.~_ .. ~==~""" ====",,-= -

Nosaltres, sempre que comenc;am a parlar sobre el 
tema de ['esport, ho ['eim a partir de l'educació física, 
l'eclucació física dins un sistema cl'ensenyament. Per 
aixo he notat a faltar, als plantcjaments de la seva in
tervenció, una referencia més concret:1, més explícita al 
fet deI s convenis de co}]aboració que, a ran deIs pro
grames sobre eIs plans d'extensió de I'educació física i 
l'esport escolar als centres clocents no universitaris, es 
vénen signan t a diverses Comunitats Autonomes. És 
cert que vost~ ha dit que el conveni se signara i aixó 
és molt important, nosaItres cntenem que a la fi s'ha 
zldmes que era positiva una coorclinació entre Ministe
ri cl'Eclucació, Comunitat Autónoma ele les Illes BaJears 
i les di verses corporacions local s i els Consells Insulars. 
D'aquesta manera els doblers públies es rentabilitzen 
molt més. Peró resulta que els convenis ja s'estan sig
nant, practicament ja s'ha dit per part del Sr. Serra 
que la Comunitat Aulonoma de les rIles Balears corria 
el risc de quedar la darrera en tot aquest prod~s. Te
nim el conveni amb la Comunitat de Castella-La Manxa, 
tenim el conveni amb Múrcia, tenim el conveni amb 
Extrcmaclura, tenim el eonveni amb la Rioja, tenim tot 
de convenis amb Comunitats Autonomes de la via del 
143 que no tenen transferida la competencia en ensenya
mento La qüestió d'aquests eonvenis no es refereix úni
cament i exc!usivament al tema ele les instaHacions es
portives, voste sap molt bé que duen aparellats la pos
sibiJitat que determinat conlingent de professionals de 
l'ensenyament s'especialitzin, facin un reciclatge i esde
vinguin al cap d'un any de practiques, professors en 
plantilla dins els centres docents d'EGB_ Aleshores, és 
un punt que creim que hauria de tenir una resposta ja 
immediata, som al mes d'abril, estam al voltant ja al 
primer semestre de l'any 89, que és l'any que havien 
d'entrar en execució aquests programes que són qua
trienals. Aleshor~s, nosaltres tenim por que, amb aquest 
retan!, no en pat,eixin toles les Aclministracions, pen
sin que en aquests moments els Aiuntaments i els Con
sells Insulars ja tenen els seus pressuposts anual s apro
vats i encara desconeixen quina sera l'aportació que els 
correspondra fer en funció de les inversions que la Co
munitat Autonoma i el ME\(, i amb aixG no dic que la 
culpa sigui seva, voste ja ho ha (lit altrt's vegades, és 
una qücstió a dobl e pinyó entre el Ministeri per una 
banda i la Comunitat Autonoma per l'aJtra, concretar 
les inversions, territorialitzar-lcs i, en definitiva, posar
les en prv.ctica. És un punt, per tanto que volia deixar 
ben clar dins aquesta fixació de posició. 

Un altre tema és el de l'ec\ucació física i I'esport 
c1ins el sistema escolar, miri nosaltres hem discrepat so
vint, moltes vegades, en aquest tema. El sistema educa
tiu es refereix al conjunt social i emet formes de cap
teniment, emet conduetes, per tant, no solament els 
metges i els pares. sinó també els mitjans d'edllcació. 
les amistats, els cercIes d'influencia en surten eompro
mesos en tota la xarxa de l'esport al sistema educatiu. 
Per aixo consideram una incongruencia el concepte d'a
f'icar l'esport, entes com a competició, dins l'escola amb 
els seus components de reglaments irracionals, arbitrat
ges incomprensibles, classificacions, etc., que entren en 
contradicció amb una planificació ele l'ensenyament. 
Que quedi cIar que nosaltres estam d'acord d'i~troduir 
alguns components competitius a la segona etapa 
d'EGB, pero a la primera etapa, són els valors de Iho
tricitat elemental i completa, el que hauríem d'afavo
rir. Per aixo ens fa una certa prevenció que es parli 
d'una llei d'esport escolar, nosaltres cre.im que a la Co
munitat Autonoma de les Illes BaJears, allo que cal, el 
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que fa falta, és una llei de I'esport, eom tenen ja tan
tes altres Comunitats Autonomes, i que óbviament no 
podem reduir, seetorialment, al tema de l'esport esco
lar. 

Quant a les instaH aeions, i faig via, pensam que es
tem molt Iluny encara de conseguir la ratio d'1 a 3 me
tres quadrats per habitant, que és el que, dins una con
cepció de l'esport a la Comunitat Europea veu eom a 
desitjable. Som molt enfara encara de comptar, de gau
dir d'aquestes instaHaeions. 

Bé, en relació als plans territorial s , jo he de reco
neixer que, a través de les preguntes concretes que hem 
fet en aquest Parlament, a vegades les respostes seves 
han estat molt habils i han duit, per exemple, han in
duit a uns cer ts equívocs. Voste em va dir dia 9 de no
vembre del 88, que són els Consells Insulars els qui par
ten al BOCAIB les aprovacions deis plans territorials, 
aix~, obviament no és cert, hem tingut ocasió de com
provar-ho, que les resolucions corresponen a fer-se a 
la Direcció General d'Esports, i si superen els 7.500.000 
ptes. després han de ser objecte d'acord per part de 
la COTrunita t Autónoma. -En conseqüencia i per abreu
iar. Sr. President, nosaltres pensam que és una passa 
positiva i així li reconéixem, que enguany per primera 
vegada les subvencions, al-~arge del pla territorial, per
que el pla territorial l'elabora cada Consell Insular de 
cornú acol-d amb els Ajuntaments; al marge d'aquest 
rla territorial hi hagi hagut un escrit, dirigit als Con
sdls, que fixava una quantitat, equivalent al 10,5 % em 
sembla, i donava la possibilitat que -aquests diners es 
rcpartíssin ,a partir també el'aques ta planificació insu
lar, que ens sembla molt positiva. Ara 'bé, hem de mal
dar de no aixecar fal ses expectatives, si no es diu amb 
quins diners es compten des del comenr,:ament es po
den procluir situacions com aquestes que s'han presen
tat plan s per valm- de 187 milions de pessetes i amb 
petició de subvenció de 41 milions. bbviament, aques
les partides, aquestes informacions s 'haurien de con
cretar molt més a ser possible a les quantificacions eco
nómiques, per evitar, repetesc, frustraeions i falses ex
pectatives. 

1 una dan-era cosa, quan vostes es refereixen a pla 
de subvencions a centres forans, tenim un dubte , vos
t~s es refereixen que hem de subvencionar a centres 
que són fora de la nostl'a Comunitat Autonoma, o és 
que tenen una concepció central de la Comunitat Au
l':moma basada a la Ciuta t de Mallorca, i tot el que sigui 
fora de la Ciutat de Mallorca, són plan s fm"ans? En 
aquest cas les i!les d'Eivissa i de Menorca són part fo
rana? O la part foran a s'ha de circunscriure només a 
I'illa de Mallorca? O és que els plans només s'adrecen 
a una regió concreta de la nostra Comunitat Autono
ma? En el Raiguer, a la Part Forana, que signifi ca? 

Gracies. 
(El Sr. President repren la direccíó del deb at)o 

EL SR_ PRESIDENT: 
Per part del Grup interpeHant, té la paraula el Di

rutat Sr. Pere Serra. 

EL SR_ SERRA 1 VICH : 
Sr. President, Sra_ Consellera, la crítica se la fa 

vost~ mateixa, jo Ji vai g dir quan exposava el que vos
t~ va presentar aquí com un pla , que aix~ no passava 
de ser una mera declaració de bones intencions . Ara 
vost" cm cliu que jo he fet una in te rvenció només so
bre jemes puntuals, no só n temes puntuals, aixo és el 
Seu rrograma, no n'hi ha més. agafi el Diari ele Ses-

sions, dia 18 de novembre del 87, i veura que els punts 
que jo li he dit, són els punts del seu programa i no 
hi ha més, no va dir més voste, ja li vaig dir jo que 
aixó no era un programa. 

Passem ja a quatre temes que convendria deixar 
clars. N'hi ha un de que no se n'ha xerrat i ara sí po
dem entrar en crítica ja més forta, que és la medicina 
esportiva. La medicina esportiva, a nivell de Mallorca 
i Menorca, funciona de una manera centralitzada, pero 
bé, funciona, crec que es pot millorar, pero ja ho mi
llorarem amb el temps; ara bé, a Eivissa no funciona, 
esta tancat, no hi ha pla<;a de metge i no funciona, i la 
instaHació ni tan sois és acabada. 

Entrem, bé entrem al de sempre, al Pla d'Ajudes a 
InstaHacions Esportives. Quan li he tret el cataleg o 
l'inventari d'instaHacions esportives que hi ha, jo li re
tree perque crec que si es fa és per emprar-Io i per 
emprar-lo d'una manera racional. Voste mateixa reco
neix que les ajueles als Ajuntaments, les planifiquen i 
qui diu a quin Ajuntament s'ha de donar i enguany més 
que mai, són els Consells Insulars; els Consells Insu
lars no tenen el pla aquest, no el tenen, per tant, em 
vol dir per que scrveix tenir un catáleg d'instaHacions 
esportives dins la Comunitat, dins la seva Conselleria, 
que els ConseUs Insulars el desconeixen, em vol dir de 
quina manel-a els Cunsells Insulars decideixen a quina 
instaHació o a quin Ajuntament donen ajudes, si no ho 
tenen, no ho tenen en aixo. 

Tarpbé voste em diu que no passi pena, que es fir
mara l'acord amb el Ministeri d'Educació. Jo pas pena, 
basta repassar les darrcres reuníons que hi ha hagut, 
reunió a Madrid, voste no hi compareix, ni tan sois hi 
envia el seu Director General, sinó que hi envia un Cap 
de Serveis; s'esta xerrant el'un programa on hi volen 
posar 1.000 milions, mínim, i voste va dir que, voste 
no, el seu Cap de Serveis va dir que tenia 15 milions, 
aixo no és xerrar de quantitats que puguem dir arriba
rem a un acord, quan es parteix de tan enfora més 
val deixar-ho anar. La darrera , quan varen venir aquí 
per firmar amb l'Ajuntament de Palma, que per cert ja 
té dues instal-laeions concedides, un poliesportiu de 
1.000 metres al Molinar i un altre de SOO metres qua
drats a Son Oliva; quan varen venir aquí, voste va es
tar indisposacla i tampoc no va poder xerrar amb aques
ta genL Pel- tant, em cregui, que si estem preocupats 
amb aquest tema és perque, bé, suposam que sí que es 
{'irmara, pero tenim molts dubtes. Més, ja a una com
pareixem;a que vos te va fer, va dir que el que més li 
preocupava era, com molt bé ha dit el Sr. Joan López, 
era com quedava el professorat. Ciar, aquest és un, pla 
ambiciós que no només va a instaHacions esportives, 
sinó, jo diria, que és més important el tema cl'un pro
fessorat així com toca ben preparat, dins temes espor
hus. Aixo que queda\'a a I'aire, que no se sabia molt 
bé, al cap del primer any, que se'n faria carrec al pri
mer any el Ministeri, pepJ que llavors quedaria a l'aire, 
que no se sabia molt bé; aixo, pareix ser que ja esta 
resolt, el Ministeri s'ha compromes que ell es fara car
rec d'aquest professorat, és més, ha reconegut que 
aquests cursets que está fent de reciclatge de profes
sors, no és I'ideal, sinó que el que s'ha de fer és crear 
l'especialitat dins la Universitat i així pareix ser que 
ho fa; pet- tant, nosaltres creim que ja no hi ha cap 
impedimcnt per poder firmar aixo i 1i agrairíem que 
s'ho agafas amh serietat i fes feina dins aquest campo 

No m'ha di t res de la lleí, bé és cert que jo· ho he 
hagut d'introduir al final perqup la bombeta vermella 
ja m'amenar:;ava, per:'J no m'ha dit res de la Llei de 
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l'Esport, no ha creat cap decret en aquest temps, en 
aquest any i mig, per regular I'esport, i com li he dit 
abans, només hi ha tres Comunilats que tenen, que 
tenguin una Llei ele l'Esport, que són la de Madrid, la 
Catalana i la Basca. No havíem dit res nosaltres fins 
ara, perqlle creiem que era important que primer, al
menys estigllés redactada o se sapigués la intenció de 
la nacional, després de tot ens hi haurem d'atendre en 
certa manera, pero tenint en comple que la nacional ja 
esta en capella, creim que nosaltres és hora que redac
tem ... , arnés pel fet c\e ser illes tenim una singularitat 
propia, és hora que reclactem una !lei de l'esport, no 
de l'esport escolar, sinó una lIei de J'esport en aquesta 
iUa, en aquestes illes, 

Miri, ja per acabar, a veure si qualque dia arri
bam a entendre'ns en el fet esportiu, no amb el que 
els aUots juguin, o que els joves juguin, o que els vells 
juguin, o que les dones juguin, no, elins el fet esportiu 
global; en aquests moments, tal com esta estructurat 
no du camins de canviar per ara, intervenen dos sec
tors molt importants, són el sector públic, el sector pú
blic estaria representat pel Govern Central, per la Ca
munÍtat Autonoma, pels Consells Insulars i pels Ajun
taments; i per una altra part, intervé el sector privat, 
el sector privat serien tates les Associacions de carac
ter esportiu, ja siguin clubs, fec\eracions, bé, tot el que 
li vulgui dir, bé, mentre no hi hagi definida una rela
ció entre aquests dos sectors, fins i tot m'atreviria a 
dir més, mentre no hagi clara una relació dins cada un, 
definida cIarament la relació dins cada un d'aquests 
sectors, és impossible xerrar d'una política esportiva, 
Per tant, per confeccionar una llei de I'esport, el que 
primer haurÍem de definir, i aquí no se n'ha xerrat mai, 
no li hem sentit a dir mai, com creu que haurien el'es
tar coordinats el sector públic i el sector privat dins 
el mó..n de I'esport. 

- Gracies , 

EL SR, PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra, ConseJlera de Cultura, Educa

ciÓ' i E'sport. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIú 1 CULTURA 
(Sra. Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. 
Sres., Srs. Diputats, intentaré ser breu, de totes ma

neres un, quan hi ha una interpeHació aquí, ja sap que 
faci el que faci, digui el que digui, vindra la Moció, 
així que ens dedicam a prendre notes per estar prepa
rats per al que vengui posteriorment. 

Miri, voste diu que va essent hora i que seria de
sitjable que ens entenguéssim tots en el fet esportiu, 
jo hi es tic totalment d'acord, pero miri, no hi ha res 
que uneixi més que anar en contra de quaIcú o de qual
que cosa, i aquí ni tan soIs I'Oposició s'uneix i estar 
d'acord per anar en contra de la nostra política espor
tiva_ Mentre que el PSM-EEM em dóna I'enhorabona 
pel fet que nosaltres donem els diners d'instaHacions 
esportives als Consells Insulars perque siguin elIs els 
que decideixin, voste diu que no és el més desitjable. 
Per una altra part, voste em dóna l'enhorabona per com 
es du l'esport escolar, i elIs em diuen que l'esport es
colar no és correcte tal com es du, perque no entra 
dins els plans educatius deIs nins_ Continuu, si vostes 
ja no estan d'acord, i només són dos Grups i arnés 
estan a l'Oposició, és molt difícil que ens puguem po
sar tots d'acord. Si els hi sembla bé, ates que en 
aquests moments la responsable som jo, duré la meya 

política csportiva i segurament s i m'hi equivoc, d'aquí 
a quatre anys tindran l'oportunitat vostes de cIur la 
seva política esportiva, que és el que normalment passa 
quan un no ha fa bé. 

Em diu, entre d'altres coses, que pcrque no fem 
la Llci ele I'Esport, bé és desitjable, s'esta mirant, s'ha 
treballat en ella, s'ha vist la Llei nacional. Jo el que 
not, entre vostes, és que normalment sempre em de
manen que [ací lleis, la Llei de Mesures, de Bibliote
ques, d'Arxius , avui dematí se m'es tava clemanant en 
Comissió, quan a nivel! nacional no es fa i quan a ni
vell nacional pensen durant anys com poden fer una 
llei cl'esport, vostes volen que a la nostra Comunítat si
gui prioritaria i jo la primer a a fcr una llei de l'es
port. 

També m'ha dit que a Medi cina esportiva, que parl 
mol t de medicina esportiva, que elel fet el'Eivissa en
cara no s'ha posat en funcionament el nOll, perque en
cara no esta la instaUació. Pero vaste sap ele qui és res
ponsabilitat caela una ele les coses, perquc primer se 
n'assabenti i 1Iavors ja donara la culpa a qui la tengui. 

També m'ha parlat del tema cati1!eg i em diu que 
els Consells Insulars no tenen els ca ti:1l egs, tampoc no 
se n'assabenta, pregunti al responsable del ConselJ In
sular si té cataleg o no, i li elira que té cataleg, eloncs 
pregu"nti-li que no esta molt lluny de per aquí, tenen 
els catalegs si no cls han pereluL 

Després m'ha elit el tema del Ministeri d'Eelucació 
i Ciencia i els acorcIs, miri, voste no es preocupi per 
si jo vaig a les reunions, si envio un Cap ele Serveis o 
una altra persona, vul! elir, aixo no és importan t, el 
que és important al final és si es firmaran o no els 
convenis, i li dic que en principí sí. Jo es per que es 
firmi aguest conveni, em puc equivocar, pero crec que 
es firmara i aixo' ,és el que li comunico. En cas que no 
s'hagi firmat, després podra protestar, pero en principi 
aquest any, el 89, és el primer any d'aquests quatre 
anys, per tant, fins que no s'hagi acabat l'any sense 
que es firmi aquest conveni i sense que s'hagi entrat 
dins el pla no té pergu~ preocupar-se i no té perque 
tenir una postura alarmista" que .ia no es firmara, es
peri, jo Ji dic que sí que es firmara, si a final d'any 
no ]'he firmat i m'he equivocat, .després amb molta raó 
podra venir aquÍ a protestar o a dir que no ho hem fet 
bé , 

Quant al PSM-EEM, cree que m'ha parlat també 
deIs convenis de collaboració, també el tranquiHitzo 
dient que es faran. Del tema de I'eelucació física, ha 
tret el terna unes quantes vegades. 

Després al Sr. elel partit SOCIALISTA, que m'ha 
eli t que eren explicacions puntuals a ternes, miri jo Ji 
he dit que li contestava a ternes en concret i pllntuals 
que voste m'havia plantejat, no li he dit que alló fos 
tot el programa c\'esports, entre cI'altres coses perqu~ 
no voldra que li expliqui totes i caela una de les coses 
que es duen en materia d'esports endavant, tenint en 
compte instaHacions esportives, etc., en tot cas em de
mani cosa per cosa i li aniré aportant, perque és ím
possible en una intervenció de deu minuts explicar tota 
la política esportiva, tenint en compte tots els tipus 
d'esport, tots e1s tipus d'ajudes, tots els tipus de sub
vencions, etc, 

1 pel que es referia al Sr. López i Casas novas i les 
subvencions a centres forans, no sé que vol dir Sr. Ló
pez i Casasnovas amb aix0, La veritat és que supOs que 
és una equivoca ció de transcripció. 
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EL SR. PRES fD ENT, 
Sres. i Srs. Dip uta t.s, esgotat ¡'O l·d l·c del Dia, q ue 

hi havia assenyalnt pcr al plenari d'avui, s 'aixcca la 
$cssió. 

Bones lardes. 
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