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I.1.-INTERPEL.LACIO R.G.E. núm. 598/89, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM, 
RELATIVA A LA POLITICA DEL GOVERN EN RE
LACIO AMB ELS ORGANISMES DE L'EUROPA CO
MUNITARIA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. 
Comen¡;:a Ja Sessió peJ primer punt de l'Orelre elel 

Dia rcferit a interpeHacions. Comenc;:arem per debatre 
la primera, registrada amb el núm. 598/89, presentada 
pel Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa a la política 
del Govem en relació amb cls organismes de l'Europa 
Comunitaria. Pcr parl del Grup interpeHant, té la pa
raula el Diputat Sr. Sebastia Sena. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
GálCies, Sr. President. Sres i Srs. Diputats. 
Ens trobam, a nivell del conjunt de naeions, re

gions, Estats d'Europa, davant un deIs reptes histo
ries més importants que puguem veure els presents i, 
en eonseqüeneia, és preoeupació del nostre Grup i 
pensam que ho és de tots els Grups Parlamentaris i 
ho pertoca ser del Govern de la Comunitat el eonjunt 
de ternes que en aquest moment es traeten envers del 
que pugui ser la unitat el'Europa, la unió europea en 
definitiva, en tots els aspeetes. Moltes han estat les 
traves, molts són els problemes que hi ha i ele fet la 
nostra lluita, des . d'una perspectiva de eiutadans de les 
Illes Balears, és per aeonseguir una Europa unida, 
federal, feeleral no deIs Estats, sinó de les naeions i 
regions, una Europa, ho hem dit moltes vegades, que 
no sigui només un mare mercantil, eeonómie, l'Europa 
deIs mereaelers eom s'ha dit moltes vegades, sinó que 
es tracti d'una vertadera unió europea, d'una vertade
ra eonsolidaeió d'un marc polític, d'un marc social, 
d'un mare econonic, un marc cultural unitari respec
tuós, federal, integrador. 

Som optimistes envers de totes les aeeions, tots 
els debats que es produeixen en aquests moments en 
el mare d'aquesta Europa, pero al mateix temps tenim 
tot un eonjunt de prevencions que preeisament van 
orientades cap al que per a nosaltres evidentment són 
els problemes eapitals. Primer problema, l'Europa deIs 
Estats centralistes que hcm de desfer; segon proble
ma, una Europa amb un Parlament, amb unes institu
cions europees, que no sigui vertaderament democra
tic, que no sigui vertaderament representatiu, en defi
nitiva que aquest mateix Parlament tengui el paper 
que s'elegira, tengui un caáteter eonstituent i que de 
fet avancem d'una vegada per totes a resoldre tots 
aquests problemes que hi ha i que molts de pies els 
subjectes basics de frenar aquesta eonstrucció euro
pea són Estats moIt importants, Govems, poders fae
ties, pero a vegades és la manca d'interes, la manca 
d'actuació, la manca d'inieiativa, la manca de voler 
donar alternatives envers la construcció d'aquesta Eu
ropa. 

P~r aixo nosaltres hem volgut interpeHar el Go
vern de la Comunitat, perque s'han donat tot un con
junt de problemes, es donen diariament tot un conjunt 
de circumstancies que fan que nosaltres des del Par
lament de Balears vulguem saber i per aixo interpeHam 
el Góvern de la Comunitat quina és la convieció que 
té d'Europa, quina és la seva actuació en éls organis
mes de ¡'Europa. Comunitaria i per aixó hem d'acla
rir que justifica perfectamen~ el debat una qüestió 
senzilla, dara: en sis anys d'autonomia cap vegada, 

cap, el Govern de Balears no ens ha informat en aques! 
Parlament ni en cap de les seves Comissions sobre 
quina és la seva posició, sobre quina és la seva inter
vcnció, sobre quines són les qüestiolls que es debaten 
i les qüestions quc es decideixcn en els organismes de 
la Comunitat Europea en les quals el Govern ele Ba
lears té una presencia directa. 

Hem ele elir, aixo sí, quc qualque vegada, per Im

cia~iva propia o per iniciativa de qualque Grup Parla
mentari o de qualque Diputat, qualque Conseller ha 
explicat alguna cosa de la seva COllselleria, del seu am
bit competencial estricte i per exemple hem de dir 
que el Conseller d'AgricuJ tura qualque vegada, a peti
ció nostra o a petició d'aq uest Parlament o d'algull 
Diputat, ens ha informat, pero poca cosa més. Hem 
tengut debats, creim que debats importants, com per 
exemple el terna de llengua o el terna de la cultura, 
pcro hi ha un fet, un fet quc ens ha omplit de ver
gonya aquests dies passats. Amb molta satisfacció el 
Parlament Europeu, la seva Comissió de Cultura, va 
aprovar l'oficialitat del Catala a les institucions euro
pees; nosaltres havÍem presentat en aquest Parlament, 
el novembre del 87, una propos!a que es va aprovar 
per unanimitat d'aquesta Cambra i aquesta proposta 
senzillament orientava cap a aixo que el Parlament 
Europeu ha aprovat fa pocs dies, pero el que ens ha 
avergonyit com a ciutadans de les Balears, com a 
membres d'aques Parlament, és que en tot el conjunt 
de les institucions europees no s'ha esmentat ni una 
sola vega da que el Parlament de Balears aprovas aquest 
fet i que en definitiva el Govern de Balears i el Go
vern de l'Estat tenien l'obligació, d'acord amb el que 
aprovarem en aquest Parlament, de dirigir-se a les ins
titucions europees i si més no aquest aeord historie en 
defensa d'una llengua i una cultura de la Comissió de 
Cultura del Padament Europeu havia d'haver quedat 
pajes, clar, també que aquÍ s'havia soHicitat, que s'ha
via aprovat i que era la nostra voluntat sobirana que 
desitjava aquesta petita mostra, aquesta petita orien
tació. 

Pero és encara més gros el problema que deteetam 
en el Gcwern de la nostra Comunitat i donarem més 
exemples de falta ele política concreta, de falta d'infor
mació, de falta de saber que es pretén, on ens movem. 
Una ciutadana, fa una setmana, va demanar al Centre 
de Documentaeió Europea, que pagam amb els doblers 
de tots aquests ciutadans, que li facilitassin la Carta 
Europea d'Ordenaeió del Territori, oficina d'informa
ció, Centre de Documentaeió Europeu del Govern de 
la Comunitat. Resposta: la documentalista en aquest 
moment no hi és, peró li donarem les senyes d'una 
!libreria de Madrid on voste podra adquirir la Carta 
Europea d'Ordenació del Territori; gran resposta, sí 
senyors, per aixo pagam cada any em pareix que són 
18 milions deIs pressuposts per a un Centre de Docu
mentació Europea d'aquesta Comunitat Autónoma. Per·) 
encara hi ha més, aquest Centre de Documentació Eu
ropea quina inforrnació ha facilitat, per exemple, a 
l'opinió pública? Per exemple, als Grups Paplamenta
ris? Per exemple a aquest mateix Parlament? Cap ni 
una en sis anys, cinc que en té des de la seva creació. 

Per tant, ,ens trobam clavant un conjunt de cir
cumstancies qüe no només ens preocupen com a Grup 
Parlamentari, no només ens preocupen a llarg ter mi
ni, en la construcció de l'Europa a partir de l'Aeta 
Unica Europea, a partir .de dia 31 de desembre del 92, 
sinó que ens preocupa el fet quotidia. Que fan VOS

tes, a l'Assemblea de Regions Euiopees? Que fan vos-
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teS del Govern al Consen d'Europa? Quin contacte 
tenen? QtLines previsions tenen? Quina informaci6 ens 
donen? Quines per pectives hl ba? Quin criteri lením 
des el Balears envers la conslrucció d'un spai socia l 
europeu, d'UDS problemes Jingüístics i culturals, d'uns 
problemes econornks, sobrelot, d'aquesta Acta Un'ica 
Europea? 

Es c1ar que fa poes dies, a proposta del nostre 
Grup Parlamenlari es va aprovar que el no t r e ,o
v rn furia, cr ee que l'any que ve ten Ira l lest un Lre
ball, un estudi de pros pe ió sobre els efec~es de ¡'Acla 

nien Europ a. Salí facció del no lre ,rup perque s'a
provas, veurc¡n I'estudi i el debalrem amb ínter s, 
pero el tema no és nomé c\'estudis, sinó c\ 'ac tituds 
diaries. 

Aquesta preocupació també la podem expressar 
respecte d'actuacions del Govern de la Comunitat o 
d'actuacions del Govern de l'Es tat, que en aixo van a 
la par, en el tema de l'Europa de les regions, de l'Eu
ropa federal, deIs pobles, ele les nacions que hem co
mentat abans; die que van a la par, perque tots dos 
actuen a partir de les premi se de la negació d'una 
vertadera política regional europea de les nacions, de 
les regions i no nomé de is Es~als. . ns referim en 
concret a tot el debal qllc hi ha hagut, que hi ha 
obert en aquests moments respecle deis fons estruc
turals, a la seva reforma, al FEDER, al Fons Social 
Europeu, al FEOGA, etc., etc. Que n'hem sabut a Ba
lears? Que n'llem sabut en aquest Parlament? Primer, 
que el Govern de l'Eslat demann ac¡ u'f , a la Comunitat. 
projecles per pre.sentar a Bru 'scH<:::!; efaclivam..:ul el 
Govern e nvía dos projectes, Menorcn lio altre projecle, 
Es Reiguer, e l nostre Grup hi volia afegir 1 Pla de 
Mallorca, ben fet, lenim un'l r sposta de l Govern. de 
la Conselleria d'Economia, on se'ns explica amplia
ment aques~a qües tió, per:,') ens trobam que la Comu
nitat Economica Europea. a partir de la intervenció 
del Govern de I'Estat Espanyol, nega una serie de pos
sibilitats economiques a les Illes BLllears. Unes protes
tes, indubtablement crec que justificades, hem fet tots 
els ciutadans, peró hi ha unLl circumstancia que no 
hem d'oblidar i és que es planteja una reforma deIs 
fons estmcturals i el Ministre de l'Estat, Sr. Solchaga, 
a una pregunta del Díputat de Balears Enric Ribas, 
matisava al Parlament Espanyol no fa massa dies que 
Balears es podria veure beneficiada el'una serie de re
formes d'aquests fons estlllcturals i el'una serie d'a
cords que s'Llnirien concretant. 

Ido bé, el Govern de 12 COll1ullitat, ens ha explicat 
qualgue cosa en aquest ParlamenP Ha tengut qualque 
iniciativa respecte de qüestions que es puguin plante
jar o que es puguin rei"\'indica r o que es puguin fer 
des el'un c\ebat i una rcflcxió d'aquest ParlamenL? Que 
nosaltres sapiguem, cap ni una; ai;-"") sí. el Conseller 
eI'Economia mLlnifestava fa pocs dies la seva satisfac
c ió pcrqlle l'agricul~lIra ele muntanya es vellro. bene
ficiada i que a darrera hora s'havia ates un criteri seu. 
Enhorabona al Consellcr d'Economia, cnhorabona per 
aquest hit, pero molt poca inform:lció eap al Parla
ment, molt poc debat i en definitiva molt poc plante
jament del quC' hauria ele ser una Europa on nosaltres 
cre im i volcm insist ir que lenim mol tes coses a dir i 
la manera perque llavors ens queixem del funciona
mene de l'Europa Comunitaria és que continuern amb 
:lquesta política. Si llomés continuam una política de 
donar-nos per assabentats del que el Govern de l'Estat 
diu (, [a o acuclim nornés a segolls guines reunions de 
les institucions europe.cs i a m~s a mc:s 110 informam 

els nostres ciutaelans i no informam les nostres insti
tucions, llavors el que ens succeira és que ens troba
rem, des d'un punt de vista social, des d'un punt de 
vista económic, polític i cultural, amb una Europa, amb 
un funcionament que no sera el que volem i, encara 
més greu, amb un Govcrn de la Comunitat molt poc 
informat i fins i tot jo diria amb un Govern absoluta
ment passiu entorn a un deIs temes que és un deIs 
reptes histories més importants, que és la consllucció 
d'una Europa deocratica, d'una Europa federal i d'una 
Europa socialment justa. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr. 

Huguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN 
(Joan Huguet i Rotger): 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Abans d'entrar en aquesta Cambra comenU\vem 

amb uns quants Diputats de diferenls formacions que 
aquesta interpeHació podria derivar en un debat filo
sobe de com entenem que ha de ser l'Europa Comu
nitaria, pero que difícill1lent podríem fer un debat so
bre la política que ha de seguir el Govern de la Comu
nilat Autónoma envers els organismes de l'Europa 
Comunitaria, perque aquí si que no hi ha preambul, 
ni introclucció, ni iniormació de cap on anirien els 
tirs, els tirs parlamentad "e nl n, en la InterpeHació 
que vaste em fa, 011 mescla moltes peliciOlls cl'infor
mació, intercanvia organi Il1~S de ¡'EU1:-opa Comunita
ria, concrelam nL de.! Mercal omú j altres t¡pus d'or
ganismes cUl'opeu , c al puguin se r \a Comí. ió de e
g ions d'Europa O ¡'As 'emblca de Regions Periferiques, 
per [an! era mo) t dificil central" el terna concret si ens 
n.:teI'Í m a la [oli[ica que ha de dur el G vern de la 

olllunila l Autopoma nveJ'S la COn1unilaL Econ mica 
Europea o envers altres organismcs europeus, per 
tant si hi ha un poc de batibuil en la meya interven
ció estic segur que el Sr. Sena em disculpara perque 
la seva intervenció també ha estat així. 

Jo comcJ1(;:aré pel final. una Europa democratica i 
socialment justa tots la volem i cree que aquesta idea 
no té cap comentari, simplement que ens hi sumam i 
ens hi sumal1l tots. Respecte de certes informacions, 
no és que sigui una coincidencia, Sr. Serra, la varia
ció deIs [ons estructurals, en aquest cas elel FEOGA, 
es va produir la selmana passada, encara no s'ha apro
vat totalment, jo no l'intormaré perque seria desvir
tuar una inforrnació molt més important, molt més 
extensa, molt més deta1l2da i molt més documentada 
que es produiri preciSLlment en aquest Parlament a pe
tició del Conscller o del Govcrn en aquest cas, pero 
del COl1seller d'A.gricultura per informar a la comissió 
corresponen~ el e tot el que suposa aquest canvi, i aques
ta petició de compareixcn~a s'ha fet amb un dossier 
amb tota informació aquesta setmana, no sé si ja ha 
enlrat al Registre o no bi ha entrat o si la Mesa I'ha 
qualificada o no, pero la peliciü s'ha fet, per ~ant crec 
que en aquest pUl1t \05tL: em permetra que passi no 
solament un poc per damuflt, sinó que aquesta infor
mació es proeluira. 

Anem a veure si som capa(;os almanco de mati
sar una s·cric d'expressiun s. La primera part de la 
seva intervcl1ció cree que podria ser més propia d'una 
intervenció a pm-tir de dia 25 c1'aques~ mes, quan s'obri 
la Campélll\'a elecloral per a les elccc;ons t'uropees, 
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aquesta primera part, Sr. Sena, jo li recoman que l'a
profi ti en cls seu s mílings, perq\le \ ost!.:: ha fet un 
elisseny ciar de C0111 entén que: hél de SL'\' l'Eurupa Co
l1lLlllli~ll'i~l, si federal o no feder~¡], no deIs Estats 
COJ11 ~l Esla~s, sinó dc les llacions i de les rcgions, ac;o 
és una filosulia, pero indisculibleme:nt anar cap a 
aquesta Europa -que no cn'raré en si hi estam en 
cunlr:l o a f<\\'or, pcrqu2 no ~s el terna ni el Govern 
s'hi pOl pronunciar- vol di!' ni més ni manco variar 
l'Acta de Constitució de la Comunitat Económica Eu
ropc'a, que !é UllS alu-cs célmins uil queda ben dar quins 
són c1s Estats membres, on l'specirica clarament quins 
són ds in terlocutors, la q ual cosa no vol clir que no 
es crci'n organismes ele participació regional,.. pero no 
clccisOJ is, sinó com a consu1lius i que en aquesl cas 
concret són plantejaments sobre Europa que jo no venc 
a discutir aquí, aC;Q és més propi elel disseny que tal 
vega da vostes tenclran a nivel! de l'Estat Espanyol L\fl1b 
aquesta Federació ele Parti~s Nacionalistes el'Esquerres 
que volen elissenyar un altre tipus el'Europa i per tant 
no hi entro, vostes tenen les seves opinions, els altres 
Grups en poden tenir unes al~res, pero anem al bessó 
de l'assumpte i no facem filosofies. 

Encara que no agradi i sigui tal vega da poc polí
tic, realment que pot fer un Govern el'una Comunitat 
Autonoma? La competencia exclusiva en relacions in
ternacionals és de l'estat, en vírtut de la Constítució, 
a<;o voste ho sap, article 149.3. En relació a l'Europa 
Comunitaria, a les institucions elel Mercat Comú hi par
ticipen únicament i exclusivament els Governs elels Es
tab membres del Mercat Comú i són els únics que són 
competents i qualsevol altra cntitat política que vulgui 
intervenir elins e1s Estats membres ha el'actuar neces
sariament a través deIs Governs deIs Estats membres, 
ar,:o \Toste ho sap, no poelcm anar a BrusseHes a pre
sentar i a actuar sen se passar per l'Estat membre, que 
és l'Estat Espanyol, és a dir, seilSC IXls;,ar pel GO\cm 
EspanyoL 

Per altra banda també el que sí s'ha posat en mar
xa ... , i ara m'ha ele disculpar, pero no record si vost2: 
hí era, sí que hi era, aquel! elia que es va aprovar la 
Proposició no de Llei sobre elaborar un estudi ele les 
cOllseqúencies que ~inelr~l la plena integració de la Co
munitat Autonoma elins el Mercat Comú, que vam dir 
que aquest estudi podria estar fet a partir el'octubrc
novembre de I'any que ve, pero .ia li vaig explicar qui
na participació tenia aquesta Comuni1a~ a nivel! ins
titucional i les altres 16 Comunitats Autol1omes. S'ha 
creat una comissió a nivell ele Madrid, una comissió 
on hi participen totes les Comuni~ats Autónomes a tra
vés elels seus Vice-presidents o ele Consellers Adjunts 
a Presidencia o Consellers de Presidencia amb el Mi
nistre d' Administracions Públiques, Sr. Almunia, i amb 
el Secretali General d'Estat de Relacions Europees. 
Per que) Ja 1i ho vaig explicar, ho tom a repetir: per
que totes aquelles normes que es dictin des de la Co
munita t Económica Europea que de manera directa, 
mal indirecta, d'una manera directa afecten els Estats 
membres, afecten també directament les Comuni~ats 
Aulonomes, en aquest cas de l'Estat Espanyol, perque 
la integració el'Espanya dins el Mercat Comú suposa 
dos fets importants. Primer de tot, que l'Estat Espa
nyol fa una cessió de part de la seva sobirania a favor 
d'una institució de més aH nivell, que és la Institu
ció Europea, que és el Mercat Comú, i les Comunitats 
Autonomcs ~ambé fan una cessió de part de la seva 
~utonomia -no m'atrevesc a dir sobirania- a favor 
de les institucions europees. 

Així poelem contemplar -jo no \'enc a jutjar si 
és ha u dclen', faig una c!c::-'LTipció crec que més o man
co ajusUlcla a la realital- , ai\Í poclem comprovar que 
nosaltres tenim competenciél exclusiva en materia d'a
gricultura, en cli\'ersos aspcctes en materia el'agricultu
ra, ]wr0 no obstant aixó la p()lítica agrícola comunita
ria és el'ubligar complimenl per a totes les Comunitats 
AutonuJlles, a~:J \ oste ho sapo és a elir, sí que tenim 
una cumpct"~l1cia exclusiva en materia el'agricultura, 
perú hcm fet cessiú ele pan de la nostt-a competencia 
a fa, "ur clel Mercat Comú, per lant a favor deis orga
nismes europeus. 

Com hi participam nosaltres aquí? Doncs miri, hi 
participalll fenl j)lopusks n:tunades, enlenem nosaltres, 
elins les comissions interelepartamentals que es mouen, 
dins les comissions intersectorials a través de l'Estat, 
reunions on hi ha participa ció de l'Aclm inistració Cen
tral com a maxim responsable -i no ho podem obli
clar, a<;:J, per molt auto110misles que ens eleclarem aquí 
hem ele tenir el cap clamun 1 les espa lIle 5- com ama
xím responsable ele la política de I'Estat Espanyol dins 
Europa; el que nosaltres intentam és que no sigui uni
lateral, aquesta política, és a dir, el que intentam és 
que les elecisions que prengui I'Estat Espanyol tenguin 
en compte les peticions i les circumstancies particula
ritzacles que cacla Comunitat Autonoma li pugui fer, a<;o 
és el cas concret del que els explicara més enclavant a 
la proxima compareixenr:;a el Conseller d'Agricultura, 
que ja ha clonat cm resultat. Jo no vull caure aquí en 
la temptació cl'aprofitar aquest moment per fer una in
terpeHació al Govern Central sobre la seva política eu
ropea; primer de tot no ho vull fer perque no és pot 
defensar i per tant és molt facil fer una interpellació 
i dir qualsevol cosa sense que ells en aquest cas pu
guin contestar, voste amb li) seva interpeHació n'ha fet 
dues, n'ha fet una a aquest Govern j n'ha fet una al
tra al C-ovcm de Madrid, jo !lO contestaré pel Gm:ern 
ele Mnelriel, jo l'únic que li puc dir és que nosaltres in
tentam en tot moment que l'actuació, la nostra pre
sencia i la nostra veu es deixi sentir dins el Govern de 
Madriel, que és qui en dcfini~iva, ens agradi o no ens 
agradi, és I'únic que té capacitat real ilegal perque 
les nostres aspiracions i les nostres polítiques i les nos
tres rcivindicaciol1s arribin a BrusseHes. 

No podem entrar aquí en el que em comentaven 
també, i ho dic com a comentari posiliu, de posar ofi
cines sobre BrusseHes; ac;:o és una cosa que esta molt 
contestada. no hi ha cap Comunitat Autónoma que hagi 
posat cap oficina com a Comunitat Autonoma, són ofi
cines comercials que inelirectament reben el suport de 
certes Comunitats, per exemple la Generalitat de Ca
talunya, pero com a tal no hi ha cap ambaixada de 
cap Comunitat Autonoma dins les institucions europees, 
per tant jo no sé si en la seva interven ció anava un 
poquet per aquí, que seria convenient que hi tengués
sim aquesta presencia, si no anava per aquí li deman 
disculpes, peró si hi anava li puc dir que jurídicament, 
constítucionalment, estatutariament a<;o és impossible 
totalment des d'un punt de vista legal. 

Veig que el President ja m'encendra el Hum ver
mell; quant a la participa ció dins els organismes 
-acab tot d'una, Sr. President-, la Conferencia de Re
gions Perifhiques Marítimes i les accions que s'hagin 
pogut dur a terme dins aquestes Conferencies i quant 
també a la nostra participació dins l'Assemblea de Re
gions d'Europa, jo cree que aquí, en aguest Parlament, 
jo 1i record, no tenc el número ara, que aquí va tenir 
puntual informació, extensa informació que 1i va donar 
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el President de la Comunitat Autónoma i que li va do
nar el Pres ident del Consell I nsula r d'E ivissa, que a 
més és Vice-president de l'Assembl a de R egions E u
ropees, de RegioDs Insulars, ¡ so bre ac;o va produir 
un debat dios aquesta Cambra, monogrMic únicament 
i exclusivament sobre aquest tema i si no ho record 
malament em pareix que va ser a instancia del Partit 
Socialista i del Diputat Sr. Moll que vam fer aquest 
debat aquí sobre quina participació va tenir el GDvern 
dins les Regions Europees. El Sr. Moll va fer una pri
mera intervenció i el President de la Comunitat Autó
noma li va contestar extensament, i com a Portaveu 
del Grup Popular, que també participa dins aquests or
ganismes, també li va contestar extensament el Sr. Marí 
Calvet. 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la parau

la el Diputat Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Huguet, és possible que acabem fent aquí un 

debat de política aulonomica sobre la política que s'ha 
de fer cara al Mercat Comú? Perque vertaderament si 
ho arribam afer per a mi sera per culpa de la incapa
citat de vostes d'llaver iniciat, abans que nosaltres di
guéssim res, les feines que indiscutiblement sí es po
den fer. Són falta de fets mol tes vegades i els fets no 
sempre 'han de ser justament amb aÍnbaixades legal
ment constitu'ides a BrusseHes, els fets són senzilIament 
comen~ar afer feina i li diré que són més de sis di
ferents Autonomies que fa molts dies que tenen gent 
alla treballant i examinant qualsevol document que es 
vagi realitzant dia a dia per estar a punt quan sigui 
el moment i tenir uns coneixements reals de com s'ha 
de preparar un Govern per a aquest famós 1992. 

No és suficient, indiscutiblement, que algun Con
seller, de cara a la seva propia decisió, faci alguna ges
lió; ben reta sigui, pero la realitat és que si en lloc ele 
fer alguna cosa parcial com [an vostes alguns dies, ho 
Pessin dirigits COI11 a Govern. que dirigit eom a Govern 
vol dir que té el ven tal! total de qualsevol situació pos
sible, eI'agricultura, de sanitat, el tema és igual, no és 
lIna cosa puntual que hem el'anar a buscar, és senzi
llament veure totes les coses possibles que ens puguin 
ajudar a preveure els moviments que hi haura dema, 
que ja hi ha avui i que, insisteixo, són moltes les Co
munitats Autonomes d'Espanya que són alla tent una 
gran feinada, fen t pressions di rectes o indireetes, vos
te diria que no estan autoritzats, no és tI'acta que s'ha
¡¿in autoi'itzat, es lrada senzillament que voste sap molt 
bé que hi ha Autonomies que fa molts anys, a nys, que 
tenen antenes a dife rents pai'sos, antenes vol dir que 
tenen persones fen 1 fei na de vigilancia a uns p:lISOS 
que poden ser interessants comercialment o de la ma
nera que sigui, i fan la seva feina fins al punt que al
gun President de GQvern es pot permetre passejar per 
onsevulla eom un Presiden t que Déu n'hi do. No die 
que nosaltres tinguem la ca~cgoria d 'a lgunes Aulono
mies, reconec que no és així, PC1'O entre poe i massa la 
mesura passa; insis te ixo que aquí es [a poc, crec que es 
fa pcc i que l'Acta Unica Europea esta si cau 110 eau 
¡que desgraciaclament aquesta Autonomia, si no en s 
movem, i no és pel debat que puguem fer, insistcixo, 

és per la decisió política que prengui el seu Govern en 
aquest cas de voler estar en primera fila quan toquín 
la campana per partir cap a Europa com a Autonomia 
que serem i que tendrem moltes possibilitats segons la 
feina que abans haguem realitzat en investigació i en 
adquisició de coneixements, encara que també és veri
tat i s'ha de dir que el Centre d'Informació Europea 
crec que és troba molt lluny d'arribar on hauria d'ar
ribar. 

Gracies, Sr. President. 

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

paraula el Diputat Sr. Moll. 

EL SR. MOLL I MARQUES: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Jo també he de fer notar, com ja ha fet el Vice

president del Govern, que amb el text tant curt de la 
InterpeHació no es podía saber exactament cap on ana
va, de manera que jo també m'he imaginat que podria 
anar en el sentit o que aquest podria ser el sentit, i 
ara sembla que no ha sera, de la Moció subsegüent, que 
podria ,mar en la direcció de pensar i soHicitar que hi 
hagués d'haver una oficina de la Comunitat Autónoma 
de les Illes Balears a BrusseHes. SembJa que no és així, 
pero de tates maneres crec que val la pena reflexionar 
un poc sobre aquest tema, i abans de res jo voldria 
dir que efectivament l'Europa que es cre'i en definiti
va sera UIla Europa federal i que sí sera deIs Estats, 
que al principi evidentment sera deis Estats, o si al 
final sera de les nacíonalitats i regions, és una cosa 
que d'allí ha de venir, com diuen a Menorca, i que du
rara moltíssim de temps, el que passa és que nosal
tres, jo ja he dit altres vegades en to de broma que 
cls socia listes i els católics ens assem blam almanco en 
dues coses, primera que creim en l'eternitat i segona 
que no creim que aquesta actitud suposi un fatalisme, 
vull dir que s'ha d'anar actuant perque el procés sigui 
el més rapid possible, peró herri de ser conscients que 
sera un procés histórie lentíssim, que la construcció 
d 'Europa exigeix superar concepcions arrelades durant 
segles d'una visió de les coses que no és la que tenim 
ara i que per tant, cüm he dit, va per molt !largo 

Cree, en conseqüencia, que esta molt bé que dema
nen que el Govern de la Comunitat Autónoma ens doni 
compte de les gestions que pugui anar fent, pero en 
definitiva el tema que semblava que s'havia de plan
tejar a la InterpeHació és si n'ha de fer, de gestions i 
quines han de ser i com les ha de fer, perque, clar, tot 
el que ens pugui contar e l Conseller d'Agricultura so
bre reeslructuraeiolls de fons de compensació o FEO
GAS o el que sigui, no són resultats de gestions que 
ba [et el Govern Autonom, sinó que sÓn resultats de 
~c,;tiul1s que ha fet el Govern de l'Es tat i a les quals 
el Govcrn de la Comunitat Autonoma hi haura pogut 
ienir un:t particip3ció més o manco important, pero 
que ,';;1 dcfinitin, repctesc, no és una gestió propia 
seva. 

De toles m<"l!leres, és ciar que la representació de 
le~ regions dins les i;1stitucions europees és, en prin
cipi, legítima, lcs regions han de jugar el seu paper, 
pe!'::) no és una qi.iestió gens senzilla, perque el modd 
d'Esta t de les Autollomies cncara IlO s'ha tancat, no és 
¡:1cfiniliu. i per tant, com també ja ha dit el Vice-pre
sident elel GCJvern, no s'ha previs t la representació ex
lerior indiviclualitzada de les Comunítats Autonomcs, 
sinó c¡ue la representació exterior és competencia de 
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l'Estat Central. Si aixo fos un Estat Federal, o sigui, si 
scgons e l mcu desig l'Estat de les Autonomies ja s'ha
gués tancat definitivament i s'hagués convertit en el 
que jo voldría que es convertís, que és un Estat Fe
deral, i no sé si s'hi eonverti ra, la qüestió seria dife
rent perque de fet efectivament l'Estat membre de la 
Comunitat Europea que millor ha resolt el problema 
ele la representació ele les seves Comunítats Autóno
mes, és a dir, dels Estats Feclerats Al emanys , és la Re
pública Federal Alcmanya. A la República Federal Ale
manya hi ha una institució que, encara que amb una 
manera de designar-se completament diferent elel Senat, 
és la institució homóloga del Senat, és la que repre
senta els inlér~ssus lerritorials, e ls interessos dcls Es
tats Federats, el Bunelesrat, que aquest és el seu nom, 
és el que designa un representant unitari del Buneles
rat, o sigui elels Estats Federats, a la Comunitat Eu
ropea amb la funció de gestionar els interessos de tots 
els Estats Federats; i així i tot hi ha Estats Feelerats 
que han posat a BrusseHes una representació individua
litzada cosa que en el cas d'Alemanya no causa pro
blemes constitucionals i aquí sí que els causaria. 

Si no agrada aquesta solució que hi hagi un repre
sentant únic designat pel Senat, en el nostre cas, quina 
hauria de ser la solució? Posar oficines propies? Evi
elentment aquesta solució té moltes dificultats; en pri
mer lloc, ele moment, polítiques, perque la Comunitat 
Europea el que vol és tenir tractes amb els Estats i 
no amb les Comunitats Autonomes; en segon lloc, cons
titucionals, perque segons quina forma es doni a aques
tes oficines hi ha elificultats ele tipus constitucional i 
en el cas del País Basc ja hi ha hagut un recurs d'in
constitucionalitat, que es va guanyar per part del Go
vern Central i s'ha hagut de canviar la forma de re
presentació del Govern del País Basc a BrusseHes i jo 
cree sincerament que nosaltres no estam per recursos, 
ja ens basta amb els que tenim,- pero tumbé és senzi
llament un problema d'eficacia, perque resulta que, clar, 
si aquestes oficines no són representants del Govern 
de la Comunitat Autónoma, la persona encarregada d'a
questes oficines és la persona clau del seu funciona
ment i de la seva eficacia, si trobam la persona ade
quada pot tenir sentit en el sentit que dei a el Sr. Ricci, 
ele gestionar moltes coses i descobrir no sé quants de 
secrets, pero si no trobam la persona adequada l'ofici
na no serveix per a res, i com que llavors vénen els 
problemes econúmics que aquesta oficina costa bas
tants de doblers, el més probable és que no eloni uns 
resultats que justifiquin la despesa. 

En resum, per tant, per a nosaltres, aquesta seria 
la prioritat núm. 54, per posar-li un número, de la Co
munitat AuHmoma de les Illes Balears, a pesar de la 
qual apreciació, quedam a l'expectativa. 

Moltes gracies. 

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

paraula el Diputat Sr. Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Efectivament s'ha dit aquí, tant per part del Grup 

del Govern, del Vice-president, volia dir, del Govern, 
com per part de l'altre Grup que ha intervengut en 
aquesta InterpeHació, el Partit Socialista, que faltava 
concreció a aquesta InterpeHació que havia fet el PSM
EEM. Efectivament, demanar quina és la política en 
relació amb els organismes de l'Europa Comunitaria, 

cadascú pot pensar que els tirs van per una banda i 
anClr per l'altra j aquí ens hem trobat amb el Vice-pre
siden t que ha preparat unes intervencions i també el 
Sr. Moll elel PSOE que llavors han respost a una aItra 
cosa que no tenia res a veure amb la InterpeUació. Lo
gicament, qui mal entén mal respon i tothom ha ele 
contar la llic;ó que havia preparat; amb mi haura ten
gut ml:s sort, perque jo havia comen.;;a t a preparar-la 
j com que tampoc no sabia per on anava havia comen
c;at pcl muntant deIs compensaloris monetaris j he dit 
ca!, aquí ens embulicarem i no deu ser per aquí que 
va e l Sr. Serra, i he esperat escoltar·lo per veure per 
on anava j ara he preparat quau·e notes. CIar, si pre
pares les coses, llavurs resulLa que has ele cunlestar el 
que has preparat i no hi ha res més trist. 

Jo cree que la seva intervenció es pot sintetitzar 
en una sola i crec que és l'objecliu que vos te perse
guia i, a més, li don l'enhorabona per haver-Io aconse
guit, que és queixar-se de la falla d'informació que 
dóna el Govern, en aquest cas a tots nosaltres com a 
parlamentaris, en re!ació amb les polítiques que es fan 
i que poden tenir repercussió a Balears, cree que aques
ta és la síntesi de la seva interpeHació, ele la seva in
tervenció. Si hi hagués afegit una retxeta més ens ha
guéssim pogut explicar tots sobre aixo, peró com que 
no ha escrit aquesta retxa ha fet que cadascú hagi con
tat la peHícula així com es pensava que aniria. 

El Govern també li ha contestat, i a posta li dic 
que li don l'enhorabona, que s'informara aquesta Cam
bra quan hi hagi notícies, evidentment, per exemple, 
com el Conseller d'Agricultura, que ara deu tenir no
tícies fresques i aleshores elemana una compareixenc;a 
per informar, és a dir, no és que el Govern negui la 
informació, sinó que dóna la informació quan la té. 

En lloc seu, en lloc del PSM-EEM, jo em do
naria per ben satisfet que em diguin que m'informa
ran i que efcctivament s'hagin previst terminis per 
informar. Per tant, jo cree que ha aconseguit el que 
volía i per una altra banela que el PSOE i el Govern 
li contestassin el que no demanava. Les polítiques, 
efectivament, envers els organismes d'aquesta Europa 
Comunitaria, si hem de ser clars i ara que no ens sent 
ningú, el que hem de elir és que Balears el que pot 
fer, els qui van, cree jo, que hi be anat qualque vegada, 
és callar, mirar, escoltar i procurar no sortir massa 
perjuelicats, aixo és I'única cosa que es pot ter i ja és 
difícil. 

Per una altra banda, politiques per tal que els or
ganismes d'Europa, no Europa, els organismes d'Euro
pa decideixin el que Balears vol o necessita, malda
ment sigui ben just, aixo és eI'un voluntarisme tan en
comiable com inútil, aixo és clar. No oblielem que nos
altres només som 600.000 habitants i que amb 600.000 
habitans poc pes i poques coses podem fer més que 
procurar defensar allo que a nosaltres ens interessa 
quan als altres els interessa el contrario Crec que aixo 
es fa, tots tenim proves que es fa i també és ver que 
s'han compromés, que era e l que voste volia i ja li he 
dit que a posta li don l'enhorabona per aixo, s'han 
compromés que ens tendran puntualment informats; 
crec que amb aixú la InterpeHació ha acomplert el seu 
objectiu i ja es pot donar per tancat aquest tema, o 
jo, en lloc seu, ho faria. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup interpeHant, té la paraula el 

Diputat Sr. Serra. 
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EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Farem una replica, tal com marca el Reglament, 

al Govern; i el primer que li direm és que ens dóna 
la impressió que el Govern reflecteix una buidor de 
plantejaments, una buidor de continguts respecte de 
quina és la seva concepció i quines són les polítiques 
económiques, socials, culturals i política, estrictament, 
respecte d'Europa que ens fa tremolar. Si continuam 
amb aquesta buidor més val que dissolguem l'Auto
nomia, la magra autonomia que tenim i aixó ho deim 
amb tata sinceritat. 

El segon argument, una interpeHació és de políti
ca general i per tant qualsevol Diputat i molt més els 
membres del Govern han d'estar absolutament en dis
posició de debatre cos a cos tota problematica que es 
presentí en aquest Parlamento La interpeHació, per na
turalesa, és el més viu, el que menys preparat s'ha de 
dur apriorísticament amb grans discursos escrits i el 
que realment pot ser, ja dic, més viu i per tant amb 
més improvisació i per tant més fresco Al nostre Grup 
ens té absolutament astorats que, per exemple, dia 14 
d'abril del 89, al Parlament Europeu hi ha un debat 
sobre els problemes de la insularitat a la Comunitat 
Económica Europea, la problematica regional de les 
illes, es parla de C6rsega" Sardenya i les iHes portugue
ses, una lleugera referencia a Canaries, i Balears és 
l'únic lloc ben concretament deixat de banda en el de
bat, que no només era sobre subdesenvolupament, 
sinó sobre problemes perifhics. Per tant ens dema
nam com és possible que el Govern nostre o el Govern 
de l'Estat, ja que és eLque representa en definitiva tot 
l'Estat, estan al márge de qüestions com aquesta? 

Ens té absolutament astorats que el diari ABC de 
dia 3, diari que lIegeixen segurament i que a la vega
da els bons serveis de premsa d'aquest Parlament ens 
han reproduit avui en el dossier, explica amb tot tipus 
de details com es fan les inicia tives a través del model 
alemany, a través del sistema fl-ances i com ho fan els 
País Basc, Catalunya, Canaries i Galícia per tenir una 
representació més o menys concreta -i en aixo ens 
adherim al que ha explicat el Sr. Ricci- d'anar treba
llant, d'anar preparant les coses, d'anar tenint tecnics, 
d'anar informant la població ele tots els problemes que 
hi ha i vos tes ni "f!owers», i perdonin l'expressió en 
angles. 

Peró resulta que encara hi ha més. Que és? Que 
els problemes mediambientals, els problemes socials o 
els problemes culturals no ens han de preocupar, de 
l'Europa Comunitaria? Que passa? Que aquí només 
anam a la defensiva en els aspectes economics d'un 
mercat turístic? Perque, a més a més, ingenultat la 
del nostre Grup Parlamentari quan va demanar al Go
vern de Balears que fes a saber els nostres drets Iin
güístics a l'Europa Comunitaria, ingenuHat total, per 
ventura si en lloc de demanar-ho al Govenl ho hagués-
5im demanat al Parlament, per ventura aquest Parla
ment hagués fet valer els seus drets representatius cla
vant les instancies europees, pero ni aixo. Fa dues set
manes que el Parlament Europeu discuteix el tema de 
les llengües, de la nostra llengua en el marc de l'Euro
pa Comunitaria i un acorcl d'aquest Parlament, ni n'es~ 

taven vertaderament assabentats. 
Per tant, ens pareix que, primer, aquest Parlament 

hauria de discutir molt més tot allo que el Govern sap, 
tot alIó que el Govern planteja, saber quins criteris 
té; si el marc del Govern de l'Estat ens és una mica 
estret en aquest aspecte, intentar arreglar amb una 
crítica constructiva aquest marc i, en definitiva, rcr 

valer tot un conjunt de drets sobirans que ens dóna 
aquesta Autonomia, aquest mateix Parlamento 

I una advertencia, hem rebut la invitació per a 
dia 19 de maig a les dotze i mitja a la Seu de la Pre
sidencia del Govern de la Comunitat celebrar el Dia 
d'Europa. Per favor, que sigui un acte, com a mínim, 
seriós. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Govern i per a contrar,eplica, té la 

paraula el Vice-president Sr. Huguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN 
(1oan lIuguet i Rotger): 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Serra, tenebrós, no ha afegit res de res, ni ha 

dit que faria voste si fos Govern, ni ha dit quina polí
tica tindria voste si fos Govern en relació amb les ins
titucions europees, res de res perque no sap per on 
hi van i confon les institucions, i confon les competen
cies i confon el que pot fer la Comunitat Autonoma 
amb el que pot fer l'Estat, ho ha confós tot, tot, 
Sr. Serra; ni tan soIs s'ha atrevit a dir ni a parlar ni 
s'ha molestat per a saber quina participa ció té la Co
munltat Autónoma dins la Conferencia de Regions Pe
riferiques Marítimes, de la qual se'n dóna puntual in
formació, hi ha passat per damunt i aquí hi va haver 
tot un debat, tota una informació que va ter el Presi
dent, totes les peticions que ha fet aquesta Comunitat 
Autonoma en aquesta Conferencia; no ho ha mencio
nat, no ho ha preparat, ha vengut aquí a fer un dis
curs improvisat, un debat preelectoral dins aquesta 
Cambra que per desgracia no I'ha pogut sentir ningú 
de fora, pero res més. 
Que pot fer el Govern, aquí? El tema de la llenguaí 
Quina culpa té el Govern que aquí no es vagi a comu
nicar: ara, aBotets, en el Parlament es debatra a{,:o·~ 
El Govern ha va remetre on ho havia de remetre, que 
és al Govern Central, que fes arribar la petició d'aquest 
Parlament, perque la resolució d'aquest Parlament és 
instar el Govern de la Comunitat Autónoma que insti 
el Govern de Madrid perque l'idioma catala o la llen
gua catalana sigui també oficial a les institucions 
europees i ho hem fet; si la resolució hagués estat que 
es dirigís al Parlament de les Illes Balears, al Parla
ment de les Illes Balears s'hagués dirigit. 

1 que ha demanat? De que ens hem queixat sem
pre aquí? Que les Illes Balears tenguin la consideració 
d'illes i ho hem dit sempre. Per que nosaltres no po
dem tenir la maieixa consideració que Corsega, Sarde
nya i la mateixa considera ció que les Illes Canaries? 
Pero nosaltres sois no ho podem aconseguir, a{,:o és 
una política d'Es~at, és l'Estat Espanyol que ens ha 
de donar la mateixa categoria dins Europa i a;:o és 
una denúncia constant i permanent que fa el President 
d'aquesta Comunitat Autónoma i que fa tot aquest Go
vern, i a\=o voste ho sap, faci denúncies d'allo que pu
gui denunciar. 

Qui són els primers que es queixen de no poder 
ser inclosos dins els fons estructurals? Nosaltres. Qui 
van ser els primers que van posar el crit al cel quan 
va dir deis 8 bilions de pes se tes que s'havien de repar
tir i que a Balears no en tocaya ni un? Nosaltres. I 
que podem fer? Anar a BrusseBes amb tambors? No, 
hem de ter les denúncies a Madrid, negociar amb Ma
drid, parlar-ne amb Madrid i si ens fan cas, en fan 
cas, tant de bo que aquesta vega da el representant del 
Partit Socialista almanco ha concedit al Govern de la 
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Comunílal Autonoma que un Conseller, que n'hi ha 
més el'un, p er o que un Conseile r eI'Agricultura hagi ne
gociat amb Madrid per aconseguir alguna cosa que en 
aquests moments aconsegueix, pero cfectivament ho 
ha aconscguit aquest Govcrn, pcrquc ha aconseguit que 
el Govern Ccn tral li fes cas i fes seva la petició nos
tra, pero el que ho ha hagut de negociar a Madrid no 
ha estat aques t Go\'crn, ha hagut el e se r e l Govern Cen
tral, perque així és establcrt per Cons titució i per nor
mativa europea. 

Sr. Serra, per favor, seriosÍlat i no sigui tan dra
matic ni tan drástic, perquc les nos tres illes han tin
gut una \'ocació europea ele sempre, amb Comunitat 
Economica Europea o sense Comuni tat Económica 
Europea, de sempre, i la nostra participació i reivin
dicació dins Europa, cosa que jo no volia emprar aquí, 
en aquesta tribuna, pot ser que sigui molt més efec'tiva 
a través que tenim la gran sort que un dels maxims 
responsables europeus sigui d'aquestes ¡Hes i no hagim 
de menester muntar oficines, per exemple, que sur
ten costosÍssimes a vegades pels rendiments que pu
guin donar, cosa que no té res a veure amb el que el 
Sr. Ricci predicava, que no és una oficina. El Sr. Ricci 
no predica oficines, predica que el Govern subvencioni 
gent perque vagi investigant mercats dins Europa, que 
no té res a vcure amb oficines europees, res a veure. 

Gracies, Sr. President. 

I.2.-INTERPEL.LACIO R.G.E. núm. '602/89, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, 
RELATIVA A LA POLITICA FERIAL DEL GOVERN A 
LES NOS TRES ILLES. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat d'aquesta interpeHació, passam a 

la següent, que és la registrada amb el núm. 602/89, 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relati
va a la política ferial del Govern a les nostres illes. 

Per fer aquesta interpeHació i per part del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. 
Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Les Balears, per la seva condició geografica, de 

sempre han tengut una tradició comercial que com sa
ben tots vos tes és una tradició comercial impor~ant i 
el fet de ser illes ha obligat, podríem dir que fins i tot 
ha forc;:at els habitants de les Illes a obrir-se a l'inter
canvi, a la relació, al tracte, al comen; al llarg deIs 
segles de la nostra existencia. 

La política ferial, la política de fires és una part 
important de la política comercial d'un Govern. Les 
tires són un element valuós que admet fer múltiples 
contactes, obrir nous mercats i també permet promo
cionar un sector economic concret, un sector economic 
ben determinat, donar a coneixer un producte, etc., etc., 
! :el-o precisamen t són aquests dos aspectes que hem 
lClü...t:,,-aL d1 p.:Ílnc:r 11oc, prOlTlOcÍonar .i fer contactes, 
són les dues vessants positives que són conseqüencia 
directa de les fires. Conseqüencies indirectes, com 
molt bé coneix el Govern, tal com va assenyalar el 
COllseller C['Inclústria i Comen; el passat mes de no
vembre a la compareixenc;:a que va tenir lloc a la 
Comissio el'Economía i Hisenda per explicar els pres
suposts d'IFEBAL, tal com vam explicar, conseqüen
cies inelirectes ja sabem que n'hi ha moltes, n'hi ha 
moltes i positives. Prccisament per aixo el nostre Grup, 

el Grup Parlamentari SOCIALISTA opina que clesen
roUlar una bona política [erial és important, pcrqu~ 
a part elel volllm ele c1espeses economiques que gene
ren les [ires, ele stancls, clespeses de dcsplar;amenls de 
visitants, hi ha també aItres aspectcs imporlanls per a 
les illes, cüm podria ser la publici~at que ve indui'da 
per aquesles fires; la publicitat, la difusió, la divul
gació, donar ;:¡ coneixer les B::dears, són coses que tam
bé són deClives i son cfe ctives per a unes ¡Hes que 
majoritáriament, pnoritariament viuen del tllrisme . 

Per aixo, com deja abans, dcctes indirectes n 'hi 
ha, hi son, són positius, peró no hem d'objjebr que 
aquests e1ecccs indirectes no són l'clement important, 
no són J'eJement prioriLari pd qual es fa una lira. L'Es
tatut d'Autonomia per él les llks Bale~ll-s al seu articlc 
10, apartat 16.e., atribueix a la Comunitat Aulónoma la 
competencia exclusiva en materia ele tires interiors i 
mitjanc;ant el Reial Decret oportu varen ser transfe
rits a la nostra Autonomia funcions i serveis necessa
ris per c1csenvolupar aquestes competencics. Per tant, 
Sr. President i Srs. Diputa:s, lcnim competencies i te
nim transferencies. 

I quin ús, els deman, Srs. Diputats, s'han fet d'a
questes competencies? La rcsposta crec que és ben 
senzilJa: ús legislatiu, cap; ÚS executiu, alguno ÚS le
gislaliu, cap, significa que no s'ha fet cap norma que 
reguJi les tires comercials a les nostres illes, no tenim 
cap norma que defineixi i reguli, les fires i certameTlS 
comercial s a les Balears, no tcnim cap norma que sis
tematitzi les entitats organizadores de fires comercials 
a les illes i no hi ha cap control sobre les institucions 
ferial s, no hi ha cap control sobre les entilats orga
nitzadores de fires i cer~amens ferials, que són entitats 
que funcionen sense ~mim de fi de lucre, entitats que 
són su bvencionades d'una manera important per les 
instituciol1s, inst1.tucions públiques, i que a més arnés 
solen defugir el co~trol que vetlla pel compliment deIs 
seus fins, els. fins per als quals varen ser creades o 
es varen constituir. Per tant, Srs. Diputats, ens tro
bam davant una clara mancan<;a de regulació del sec
tor ferial de les nostres iHes i aquesta clara mancan
c;:a de regulació no és, com he dit abans, per manca de 
competencies. 

Quines són les fires que promocionam a les nos
tres illes? Responen a una visió estrategica deIs sec
tors economics que interessa fomentar o més aviat bo-
na part de les fires que es promouen és perque sem- r 
bla que poden anar bé, perque sembla que ha d'anar I 
per alla i perque sembla que aixó pot ser un bon camí. 
En cap moment, Srs. Diputats, aquest Parlament no ha I 
tengut coneixement que existís una línia predetermina-
da, raonada, sospesada, sobre la qual progressas aques- L 
ta política ferial, sobre la qual caminas aquesta po
lítica ferial que ha de tendir a donar suport als nos-
tres sectors economics i aixo no vol dir que les fires 
que es fan no donin un cert suport als nos tres sectors, 
aixo no vol dir aixo, aixó significa que la política de ti-
res que es fa actualment es fa amb una manca de 
previsió important. 

Anem a parlar, Sr. President, de l'organisme ferial 
de Balears; anem a parlar d'IFEBAL, anem a parlar 
el'aquest bra·e; armat, d'aques~ brae; executor de la po
lítica ferial de la Comunitat Autónoma. No entrarem 
a avaluar repetidament la inexistencia el'una estrate-
gia ferial per donar suport als nos tres sectors econo
mics i sí vull en~rar directament, sense més pream
buls, a mesurar, a estimar quin és el funcionament d'a
questa entitat, de la qual no hem d'oblidar que la 
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Comunitat Autonoma és el soci més important, és el 
soci més important, i el President del Consell d'Admi
nistració, si no ho record malament, és el mateix Con
seller d'lndústria i Comen; del Govern d'aquesta Co
munitat Autónoma. Per tant, aixo significa que la 
Comunitat Autónoma pot tenir, pot dur a terme, pot 
endegar iniciatives dintre d'IFEBAL per tal d'incidir 
en la marxa rutinaria d'aquesta entitat. 

1 el funcionament d'IFEBAL, quin és? Anem a 
avaluar-lo segons les dades que ha donat la mateixa en
titat, segons els estudis d'aquesta mateixa entitat i els 
llegiré un estudi on diu clararnent, per exemple, «ratio 
de solvencia» -que és l'actiu circulant sobre el pas
siu circulant- «cuando el resultado de este ratio es 
inferior a uno expresa que la empresa tiende a la sus
pensión de pagos y cuando el resultado es superior a 
uno, la empresa tiende a una buena situación financie
ra». Anem afer aques t codicient, anem a dividir 
aquests dos simples numerets entre actiu circulan! i 
passiu circulant, i quin resultat ens dóna' Ens dóna 
que l'any 86, dia 31 de desembt'e el coeficient era 0'57, 
menor que 1, i dia 31 de desembre de l'any 88 era 0'82, 
menor que 1, és a dir, que segons aques~ informe, se
gons aquest ratio que expressa que l'empresa ten
deix a la suspensió de pagaments, quan és inferior a 
1, efectivament amb aquests dos coeficients ens c\óna 
que és menor que 1 i exprés un estudi tccnic de la 
mateixa empresa. Ratio d'estabilitat, un altre ratio que 
utilitzen que expressa la correlació enlre inversió i fi
nanc;:ació a lIarg termini. Actiu fix sobre passiu fix, 
també dintre <lquest mateix estudi , no són dad es del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, sóo.· dades c\'esludis 
U'!cnics de la mateixa entitat ferial i aquest ratio, la s i
tuació ideal és que sigui menor o igual al, aleshorcs 
dia 31-12-86, resultat 4'28, majar que 1; día 31-12-88, 
resultat 1'7, major que 1, no menor, per tant segons 
aquest estudi també difícil correlació entre inversió, 
difícil correlació entre inversió i finan~ament. 

Balane; de situació de la Institució Ferial de Ba
leurs, balaar; de situació de 31-12-88: Passiu circulant 
exigible, 220 milions; actiu circulant, hi ha qui opina 
que és un 50% del passiu. Per que l'immobilitilzat rea
litzable ningú no creu, Srs. Diputats, que siguin 136 mi
lians. Per tant, un balanr; també bastant negaliu, bas
tan t negatiu i, en tot ca~, a la replica abundarem en 
aquesta qüestió i amb més dades. 

Finalment, Sr. President, una breu pinzellada al 
pressupost d'IFEBAL per a l'any 89. Primerament , Ca
pítol VI, capítol de personal d'IFEBAL per a l'any 89; 
deIs 80 milions que teníem l'any 88, el'un pressupost 
ele 80 milions de l'any 88 passam a 128 milions [J e r a 
l'any 89, un increment el'un 60%, pero aquest incre
ment no respon a un increment de plantilla, no res pon 
al [et que s'hagin augmental els SOilS cl'l1lla m a nera 
important, no respon a cap d'aquestes elues vessants, 
per tant ens agradaria que ens explicass in aqucst pres
supost, com s'ha fet el capítol ele personal, capílol VI 
cl'aquesta entitat per a l'::my 89, previ sions que es fan 
per a l'any 89 quant a ingressos c1'algunes [ires; em 
pennetran que digui que hi ha algunes tires en !es 
quals aques ts ingre~.so s só n cxagerats . Per qll'~ ? Per
que hi ha fires que l'any 88 han tengut un c1Hicit súbrc 
la previsió d'ingressos d'un 20% o 111és i per a l'any 
89 se suposa que han d'augmentar més el'un 200.'0; aixo 
significa que hi ha una diferencia en're el pressupos t 
previst i la realitat ele més el'un 40%. perquc só n ri
res que en anys anteriors també s'ha c\cmostrat q ue 
no ha anat tan bé eOIll es penSaVCil. Pc!' tant, en r ea li-

tat ens trobam que hi ha un pressupost de despeses 
i un pressupost d'ingressos realment inflat, amb un 
pressupost de bolla de neu on de cada vegada ens in
teressa més anar augmentant aquests ingressos. 

Per tant, Sr. President, per concloure, la manca de 
regulació, ele normativa sobre el sector, de manca de 
previsions, de donar suport als nostres sectors econo
mics referents a la política ferial i a la mala gestió 
el'aquest consorci d'IFEBAL són i han estat els motius 
pels quals el nostre Grup ha presentat aquesta Inter
peHació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar i per part del Govem, té la paraula 

el Conseller d'Indúslria, Sr. Caspar Oliver. 

EL SR. CONSELLER DE COMER( 1 INDUSTRIA 
(Gaspar Oliver i Mut): 

Gracies, Sr. President. Sres . i Srs. Diputats. 
Sr. Valen tí , si hagués comenc;:at, si vos te hagués fet 

la interpeHació amb les seves darreres paraules, ens 
h aguessim ent(~s més. Evid ent, el motíu tI'aquesta In
terpcHació és parlar d'IFEBAL, no és parlar de les 
crítiques que bi ha hagut per eliferents motius d'una 
rnancanc;:a de regulació del sec lor i d'una mancan~a de 
previsió; no n'he sentit cap, jo, de crítica, la primera 
vega da que he sentit una crítica vers la manca de re
gulació del sector i de falta de previsió va ser la pri
m era vegada que vaig llegir el text d'aquesta interpel
lació seva. Quines crítiques bi ha de la regulació del 
sector quanl q, fires? Es cert, tenim competcncies en 
fires, pero -el que no tenim, Sr . .valen tí, són transferen
cies, aixo ho hem de tenir ben clar, transferencies eco
nomiques per a fires ni un centim, ni tan soIs per a 
IFEBAL, a les fires que són intemacionals, dues, no re
bem tan soIs ni una pesseta; no em digui, per tant, 
que tenim transferencies. 

Jo, Sr. Valenciano, cree que voste s'ha oblielat 
d'ulla cosa important i ha ha dit, que el que hauríem 
de fer és desenrotllar una bona política ferial i jo em 
deman quina política ferial. Es que voste ha parlat en 
cap moment de política ferial, des que ha pujat en 
aquesta tribuna? Jo crec que no, en absolut, voste no 
ha parlat de política ferial, de quines línies ha de dur 
aquesta Conselle ria, la Conselleria ele Comen; i Indús
tria, quant a política ferial, jo no li he sentit dir al
manco, voste ha parlat molt del que li cou realment, 
que és d'IFEBAL, i em diu que jo li expliqui el pressu
post del 89 , jo li puc explicar el pressupost elel 89, pero 
cree que qualqlle company seu també li pot expli
car també C0111 I'han aprovat, perque és aprovat per 
llnanimitat de tots els membres que formen part el'a
quest consorci, i els raÚos als quals voste ha fet re
fepencia, de quin anv, Sr. Valenciano? De quin any? 
Perque només agafam els anys que ens interessen, vos
le ha parlat deis ralios del 85 i ele! 86, pero deIs ratios 
ele! 88, no senyor, no senyor, i també bi sumi el capi
tal, perque voste no té en compte el capital, el capital 
subscrit: si voste bi suma també el capital subscrit 
pendent ele desembocar, aquesl ratio és superior, Sr. 
Valenciano, no ens digui mitges veritats, si ens anam 
al pressupost elel 86, sí senyor. té tota la raó i jo ho 
he reconegut i va ser el que va propiciar [er una am
pliació de capital ele 100 milions; el que voste no diu 
i també li deu conslar en els informes tecnics, és que 
el que suggerien els informes tecnics era que l'amplia
ció fos de 150, que amb lOO milions era molt justa i 
COt11 no ho ha de ser? COI11 no ha ha de ser si el capital 

=========;"==========~=-=.==-==-=~==================~~=============== 
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fundacional són 16 milions ele pessetes i que volia que 
f0ssim fíns a l'any 87, que IJO es va comcm;ar afer 
l'ampliaciú ele capital, aIllb 16 milions ele pessetes amb 
el pressupost tan important que tenia lFEBAL? 

Jo, Sr. Valentí, perdo, Sr. Valenciano, Sr. Valen tí 
Valenc ianu, li he ele dj¡- quc respecte d'IFEBAL jo es
tic cJjsposat él clonar tota b inforrnaciú que sigui neces
saria i crec que ho fet cada V'cgada, quan vaig venir 
amb motiu de la compareixcne;a pC1' explicar cls prcs
suposts crec que vaig clonar una informaeió molt de
tallada d'lFEBAL, mol! detallnda, i \'ostes tenien 1'0-
portunitat de demanat- el que \olguessin; si vos[(,:s no 
c1emanaren coses, no em cloni la culpa a mi, el que sí 
és ben cert és que si voste vnl ler una in1erpeHació so
bre IFEBAL, faci la interpcHació sobre IFEBAL, pero 
no me la [aei ele política general ele [ires. 

No vull entrar en aquests momen~s en la polemica 
ele si tenc o no tenc obligació e1'explicar IFEBAL, el'ex
plicar les coses eI'IFEBAL, no hi vull entrar i no hi 
he d'entrar pus . Jo li be (lit j vost!:! ha sap ben cert 
que cada vegada que vulguin s8bcr res eI'aquesta insti
tució, jo els informaré amb molt de gust. 

Molees gracies, Sr. Presic\cnt. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus elels Grups Parlamentaris quc vul

guin intervenir? 
Per part elel Grup Parlamentari MIXT, té la parau

la el Diputa t Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Les fires tenen corn a objectiu primordial promou

re un benefici socio-economic elirecle o indirecte, a(,:') 
és l'important. Quan aquí ha comen(,:at el Sr. Valentí 
Valenciano, m'ha corüós, perque em pensava vertaele
rament que parlaríem cl'a¡;:o i hem parlat deIs resul
tats economics elel desenvolupnment, cosa que té una 
importancia, pero sempre sera rela tiva als resultats so
cio-económics elirectes o indirectes, a~6 són les fires; 
no té massa importancia moltes vegacles que els resul
tats elel c1 esenvolupament siguin negatius, perque l'il1l
portant són els resultats que puguin donar, els bendí
cis directes o inclirectes que puguin donar a aquest 
poble. 

Vertaderament el drama que s'hauria el'haver 
apuntat aquí dintre i no apuntam és que en tot cas hau
riem ele clemanar al Govern, en aquest cas al Conseller 
eI'Indústria, els resultals que eH t8mbé hauria de co
neixer per poder fer un programa determinat, perque 
els programes ele més o manco inversió, ele perdre o 
no perdre en el elcsenvolupament, vindran elonats sem
pre que tinguem uns resultats que ens diguin gracies 
a aquesta inversió, gracies fins i lot a aquestes per
elues, hem aconseguit que el nostre poble promogui tal 
i tal cosa i en relació amb la creació de riquesa directa 
o indirecta que provoqui, és llavors que ens poelem per
metre el luxe de perelre o guanyar indistintament, 
aquest és el gran tema, amb la resta crec que aquí 
perdem el temps_ 

Gracies, Sr. Presielent. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentan CDS, té la parauIa 

el Portaveu Sr. Quetglas_ 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 

Voldria intervenir molt breumen~ per coincidir 
amb algunes de les coses exposades per l'interpellant, 
s()bretot aquella que fa referencia a la qüesti ó el'una 
rebtivament importan t manca de c\efinició el'una po
lítica ferial en relació amb la c1eterminació ele sectors 
es:ra~egics, en rclació amb la delerminació cl'aquclls 
aspectes 011 s'hélUria ele: prioritzar e1'una manera ev i
dent a una corporació pública les seves actuacions 
prumocionals en rclació amb IFEBAL, naturalment. 
IFEBAL com a brae; cxccutor el'una poWica que ha ele 
disscnyar, ele determinar el Govern, que ha el'establir 
e l Govern a través c\'acc ion s si és neccssari legislatives, 
pero si no és necessari no hi ha per que, pero sí a tra
vés eI'una política COll$lélIlt i quotidiana, explicitada i 
a més explicitada dnvaIlt aquesl Pa¡-]ament, que deter
mini quins són aqueíls sectors de caracter industrial, 
de serveis, comercials, ele prodllctes primaris, etc., que 
eonvé promocionar eI'alguna determinada manera i 
aquells aItres que has tara deixar a la iniciativa pri
vada a través deIs scus propis mecanismes de promo
ció, perque no hem c\'oblic1ar que l'acció pública en 
aquest sentit és evielenl que ha ele ser una acció subsi
diaria. 

Efectivament mnnca aquesta definició, dóna més 
la sen sació que la política del Govern sorgeix amb un 
cert sentit d'opor~unita t, quasi en funció de les possi
bilitats que es van presentant conjunturalment i en 
funció ele les idees que sense cap prelació sorgeixen 
c!amunt una taula. 

Hi ha un altre aspecte de la política ferial, aquest 
ja no probablement en mans de la mateixa institució 
que parlam, IFEBAL, i que l'interpeHant ha obviat i 
per suposa t el Conseller en la seva intervenció també, 
que són els aspectes promocionals a les fires interna
cionals deIs productes propis, aquesta acció ja no 
c1esenvolupada a través 'el'una institució com_ IFEBAL. 

Fel que fa refer'cncia al propi compo-rtament, a la 
propia institució ferial ele Balears, és evident que molts 
de Grups Parlamentaris h em cletec~at, hem denun ciat 
una certa opacitat en la seva actuació, una certa opa
citat cercada a través ele la seva mateixa formació, a 
través d'un sistema un poc atípic de la maeeixa insti
tució, que jo vull reconeixer en honor a la veritat que 
h8 millorat, ha millorat en re1ació amb aquest Parla
ment almanco, gracies a la voluntat del mateix Conse
Her, pero hcm ele reconeixer tots que IFEBAL no va 
entrar amb bon peu en aquesta Legislatura en les se
ves relacions amb el Parlament, va entrar en una des
afortunada relació que intentava esquivar, que inten
tava eludir el control parlamentari d'una institució 
com aquesta, que jo vull reconeixer aquí al Conseller 
la seva voluntat i eleterminats gestos i signes de mi
llora d'aquesta relació, que avui podem comptar afor
tunadament, a pesar deIs intents institucionals, de tota 
la informació que hem de menester i jo, amb aques
ta política, amb una política de transparencia, els anim 
a continuar perque encara no hem arribat als nivells 
optims, pero sí voldría, eles d'aquesta breu interven
ció, simplement subratllar la necessitat de disseny 
d'una política estrategica d'una priorítzació de les lí
nies d'una política de fires del Govern de la Comu
nitat Autonoma. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR_ PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la 
paraula el Diputat Sr. Planells, 
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EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Gracies, Sr. President. 
També molt breument, pero al contrari del Sr. 

Quetglas, jo evidentment no coincidesc amb l'interpel
lant Sr. Valenciano. En primer lloc, dir que l'enunciat 
de la InterpeHació evidentment era molt euforic, pero 
que era clar que aquí no s'havia de parlar de la polí
tica ferial del Govern, aquí del que s'havía de parlar 
era d'IFEBAL pero posar el títol així d'entrada parei
xia una mica fort i el Sr. Valenciano molt habilment 
ho ha disfressat una mica donant-li una volta i co
men<;:ant a parlar de la legislació, pero realment el te
ma era bastant claro 

El Sr. Valenciano, parlant de la promoció de les 
fires que fa IFEBAL, ha preguntat quines fires fa i 
per que les fa. Jo fa uns dies ja vaig sentir el Conse
ller d'Ordenació del Territori que dei a que els pUmols 
de les carreteres no els havien de fer els tecnics, sinó 
que havien d'agafar un llapis i un paper i fer-Ios els 
Diputats, una valla (enguem el llapis i el paper també 
podem fer la relació de les fires que hem de fer, no 
té més importancia; jo crec que la relació de les fires 
que ha de ter IFEBAL la decideix el comite executiu 
d'IFEBAL, on hi són represenlades una serie d'ins
titucions que poden tenir més informació de la que 
podríem tenir nasal tres i realment no crec que hi hagi 
cap problema 2mb les fires que organitza IFEBAL. Jo 
li podria dir que hi ha diversos Consells Insulars, per 
no dir els tres, que han elecidit quines tires havien de 
fer a les seves illes, que hi ha associacions empresa
rials que han decidit quines fires havien ele fer i no 
crec que sigui moLiu d'una interpeHaCió al Govern les '. 
classes ele fires que fa IFEBAL. 

Quant a l'explicació deIs ratios que ha donat el 
Sr. Valenciano, realment els mateixos ratios que ha 
explicat no li donaven la raó, perque d'uns que ha ex
plicat del 86 al 88 havien millorat susceptiblement, 
per tant no he entes massa bé perque llegia aquests 
ratios, i quant al mal funcionament m'imagin que deu · 
ser una opinió molt personal seva, jo entenc que l'opi
nió de molts ele sectors amb els quals IFEBAL orga
nitza tires és tot el contrari de la que ens ha explicat 
el Sr. Valenciano. No obstant aixc, com que ja ens te
nen avesats que les interpcHacions no són més que el 
trayler, esperarem veure la pellícula per continuar par
lant d'IFEBAL, no de política ferial del Govern. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per a replica, per part del Grup 

interpeHant, el Diputat Sr. Valentí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. Presiden\. Srs. Diputats. 
Que és una interpeHació? Una interpeHació es fa 

sobre política que du el Govern, no es fa sobre la polí
tica que du el Grup Parlamentari SOCIALISTA, ni el 
Grup POPULAR, ni el Grup del CDS ni el PSM-EEM, 
sobre la política que elu el Govern. I quina ha estat la 
resposLa sobl'e la política que du el Govern sobre tres 
punts concrets que vénen reflectits en la inLroducció 
el'aquesta InterpeHació i estan escrits aquí i vostes els 
~enen? Manca ele regulació del sector. Que significa 
aixo? Que si nosaltres volem potenciar i volcm donar 
més suport a una política de fires, necessitam definir 
i necessitam classificar i tenir un marc sobre les fires, 
adaptat, aquest marc, a les nostres illes, tal i com han 
fet al~res Comunitats Au~onomes no és cap novetat, tal 

i com han fet altres Comunitat Autonomes que sí es
tan interessades a fomentar, a desenvolupar aquest sec
tor comercial, a desenvolupar la política de fires. Per 
tant, un aspecte ben dar i que ha quedat ben dar i 
ben pales aquí és que no hi ha cap norma reguladora 
i crec que seria important que hi fos, aspecte que que
da reflectit en aquesta InterpeHació. 

Segon punt, el Conseller diu ... , ara resulta que mai 
no ha sentit cap crítica; doncs miri, jo li donaré una 
crítica que no és del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
es ele la rIME, per exemple, ja que dei a que no havia 
rebut mai cap crítica i que la primera era aquí, «criti
ca duramente a IFEBAL por haber perdido la fideli
dad a sus orígenes, la PIME luchará desde el interior 
para que IFEBAL vuelva a sus orígenes etc., etc., etc.», 
fixi's si en té, aquesta i d'altres, perque n'hi puc llegir 
més, crítiques n'ha rebudes bastants i prou. Estan dis
posats a donar tota la informació; el mes de novem
bre i he repassat la cin ta dues vegades, el mes de no
vembre, quan hi va haver la compareixen~a, es va dir 
que en quest Parlament es durien les auditories d'IFE
BAL, que don aria tota la informació en aquest Parla
ment; el mes de febrer, com que no s'havia fet, aquest 
Diputat va fer una pregunta dirigida al Govern de la 
Comunitat Au(onoma perque envias aquí aquesta do
cumentació. Som al mes de maig i no hem rebut abso
lutament res, absolutament res, per tant aixo és la 
política informativa que té aquest Govern en aquesta 
materia. 

Ratios d'IFEBAL? Els ratios J'IFEBAL, Srs. Dipu
tats, s'han agafat amb els números que han uonat els 
balam;:os i s'ha fet un coeficient, i si el coeficient re
sulta que és menor que 1 i és en suspensió de paga
ments, no som jo qui ho dic, no som jo qui ho die, 
jo senzillament he dividit, i el mes de desembre del 86, 
un dia ciar i concret, era 0'57, menor que 1, suspensió 
de pagaments, i dia 30 de desembre del 88, és a dir, fa 
quatre o cinc mesos, era 0'82, menor que 1, suspensió 
de pagaments, són dies ben concrets, dates ben con
cretes. Evidentment, hem evolucionat de 0'57 a 0'82, 
pero continuam en una situació molt difícil que s'ha
gués pogut solventar, i aixo indica que continua exis
tint una mala gestió per part d'aquesta empresa. 

Tercer punt que tocava aquesta InterpeHació, man
ca de previsió. Efectivament s'ha confirmat que hi ha 
una absoluta manca de previsió, no s'ha dit absoluta
ment res, no hi ha cap previsió sobre quins sectors 
economics ens intercssa desenvolupar i nosaltres creim 
que aixo són tres punts importants i, senyors del Par
tit Popular, no es preocupin, no es preocupin, que 
quan nosaltres governem hi haura una política clara i 
definida i sabrem quins sectors hem de desenvolupar i 
quins no. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Indústria per a re

plica, 

EL SR. CONSELLER DE COMERe,: 1 INDUSTRIA 
(Gaspar Oliver i Mut): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Realment és cert, Sr. Valenciano, que una inter
peHació és per parbr ele política general, el que passa 
és que no parlam de política general precisament, vos
[·c no en parla, voste se centra en IFEBAL i en podem 
parlar. també en poctcm parlar. 

-=-==========~.====--====~=-========= 
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Quan jo Ji he dit que no hm'ia senÜt cap crítica 
i \'oste m'ho ha confirrnat és que jo ti he dit que no 
llavia seJ1~it cap crítica quant él manc'anc;a de regulaciú 
elel secLor i mancanc;a ele p¡'evisió, rerquc llegim la 
IlltcrpcJlació que c.liu: «La política ferial ele l'actual Go
n::rn ele la Camunitat Alltunoma ha estat criticada ell 
mol tes ocasions pe!' diIcrcn ls motius: mallca ele rcgu
laeió del sector, manca ele prc:\-isió i po10miea aclua
ció elel consorci IFEBAL», 

Sr. Véll entí, perelú, Sr. Valenciano, jo enCaré) no he 
s'-'llti t Cé' P crítica que faci [';t!la una 1 egulació de les 
[in's interiors, ele les tires tI'aquesta Comunitat nostra, 
i cm cregui que ficar-llos aquí elins a r egula¡' el calen
dari i les dates en LJue cls Jllunicipi::. han de '.kr les 
fircs, cn: gui que és molt, pero molt problema~ic, cree 
que fins i tol en segons quins aspec tes podria ser hu
miliant per als municjpis qUC1n tenen fires amb una 
traclició de més de cent élnys, com poden ser Llucma
jcr, Sincll, Inca, on, él més, per fixar el diumenge de 
la fira van scgons Pasqua, tres eliumenges elesprés ele 
Pasqua segons quim::s, i com voste sap Pasqua es mOl! 
c\ins 28 c\ies per alió que el bon Jesús el van crucificar 
en llum) pl ena, sí senyor, aixo és un gran problema, és 
un gran problema en1.rar elins aques ta regulació, i per 
una altra part em rcafinn en el que he dit abans, no 
he sentil cap tipus de crítica que els Ajuntaments es
tiguin qL1eixosos pcrque no hi ha hagi una regulació 
en aquest aspectc, el que pass3., li ho rccom~c, és que 
la crítica és él IFEBAL, logicament que sera a IFEBAL. 

Les autories? Efectivamen~ vaig dir que E duria 
les auditories, les auditaries eslan fetes, l'Assemblea 
va aprovar la Memoria i el balan¡; del 88 dia 29 de 
marc;: del 89, tenim ja la Memoria, el que passa és que 
ara l'enquadernam i sens cap elubte que en tenir-la 
vendré aquí, al Parlament, i sol'licitaré per explicar la 
l\1cm-Jria i el balanc; i vos les podran demanar tot 'el que 
vulg:uin respecce a aixo. 

El que no li admet ele cap ele les manercs és que 
vos1 e cljgui que IFEBAL es ti:! en suspensió ele paga
ments, IFEBAL no es troba en sllspensió ele paga
ments, t.CI1C aquí la Memoria auditada i el balanc; audi
tat ele situZlció i el compte d'explotació, j el ratio -sí, 
Sr. Pons, ara li donare a vos~e mateix- i el ratio és 
superior a 1. No cm parli tampoc el'una mala explota
ció o d'una mala gestió d'IFEBAL, per primera vegaela 
ha tcngut un benefici i he explicar el perque, i entenc 
que IFEBAL no ha el'anar a cercar benefici, si bé, ates 
que els altres anys havia tengut deficit, precisament la 
gran part del problema va ser pel desastre que varem 
tenir amb la Balears Nautica, que ens va tombar les 
estructures, varem creure oportú, aquest any, mirar de 
tenir un superavit de 5 milions de pessetes per poder 
anar paHiant ele qualque manera i poder anar sanejant 
el resultat deIs anys anteriors, No em parE, per tant, 
d'una mala gestió, el compte d'explotació d'IFEBAL és 
bo, el que passa és que IFEBAL necessita un capital 
per tenir un circulant suficient per poder dur a terme 
la seva gestió. 

Quins sectors hem ele desenrotllar? La previsió de 
quins scctors hem de desenrotllar? Aquí només podem 
fer fires monogrilfiques i segons quins tipus de fires 
monografiques, poelem fer fires com la Tecnoturística, 
com Balears Nautica, Fira de la Pell, fires monografi
ques_ Jo sempre he estat en contra de dur el dient on 
hi ha el mercat, només ho podem fer en comptades 
ocasions, sempre vaig molt més a favor de dur una 
política ferial d'ajudar les empreses perque vagin a les 
fires on realment hi ha el mercat, sempre és molt més 

difícil dUl el mercat a b rubrica que sortir l'empresa 
i anar al mercat i aquesla és la política que duim i 
aquesta és la previsió, i aquí únicamcnt ens eledicam 
afer fires monografiques o afer altres tipus ele fires 
que ja no són tan monograJiques, com pot ser la el'Ei
\'i~sa, que és a petició del COl1selJ Insular, o una COS
J'RU,\1E CJLIC sí CJue és molL monagrafica, a Menorca, i 
després totes les altres tires que feill1 aquí, pero quasi 
scmpre lin:: s a pclició elel sector, perqué si rcalmcnt a 
una ['ira no !Ji acuelcix un nombre important el'exposi
tors, és a elir, que no siguem capac;os de concentrar 
una oferta importanl, sel1S cap elubte que no serem ca
pa¡;os per lant de poder clur cap aquí una demanda im
portanl. Les f'ires "an creixent a nwsura que creix 1'0-
ferta i que creix la demanela, a mesura que hi ha caela 
any més expositors i que caela any vénen més compra
clors; si un any ens falla un d'<1quests dos conceptes, 
siguin compraelors o siguin expositors, ben segur que 
la fira, l':ll1y vinent, sera molt manco important i segur 
que aniru cap al fracas, 

Jo, Sr. Valenciano, amb molt de gust faré una sol
licitud al President d'aquest Parlament per comparei
xer en aquesta Cambra a explicar la Memoria, el balan<; 
del 88 i cree que dins Comissió sí que podem parlar 
de tol el tema IFEBAL, vos tes podran elemanar tot el 
que creguin oportú i jo amb molt de gust els respon
dré oportunament. Quant a la mancan<;a de regulació 
i quant a la mancan¡;a ele previsió, dir que no estic en 
absolut el'acord, és més, que quant a la regulació cree 
que fins i tot seria contrapruc1ent regular el sector pel 
que respecta i afectaria a tots els municipis, ja que no 
hi ha tants ele eliumenges com Ajuntaments tenim en 
aquesta illa i tots els Ajuntaments vol en fer fira. 

Moltes gracies. 

II.-VOTACIO DE LA PROPOSICIO NO DE LLEI 
R.G.E-. !\TUM. 179'6/88, A CAUSA D'EMPAT PRODUiT 
EN COMISSIO. 

EL SR, PRESIDENT: 
Acabat el c1ebat de la interpeHació, passam al se

gon punt ele l'Ordre del Dia relatiu a votació de la Pro
posició no de Llei registrada amb el núm. 1796/88, a 
causa d'empat proc1ui't en Comissió. 

Aquesta Presielencia ha rebut de nl'lustre President 
de b Com issió ele Cultura i Educació el següen t escrit 
que el Sr. Secretari Primer proceelira a llegir, 

EL SR, SECRETARI PRIMER: 
Sí, Sr, Presielent. 
«Havent-se prodult empat en les successives vota

cions de la Proposició no ele Llei R,G.E, 1796/88, elel 
Gmp Parlamentari SOCIALISTA, en sessió de la Co
mjssió ele Cultura i Educació celebrada dia 19 prop
passat i tenint en compte que d'acord amb el que dis
posa l'artiele 90,3 del Reglament, aquest empat ha de 
dirimir-se en el PIe de la Cambra, Em pertoca adjun
tar-vos copia rectificada de la Proposició de referencia 
i copia ele l'acta corresponent a la sessió aHudida. Vos 
l'aeljunt perque en prengueu coneixenc,:a i perque se 'n 
elerivin els efectes pertinents», 

EL SR. PRESIDENT: 
Havent-se indos en l'Ordre del Dia d'avui aquesta 

votació per dirimir l'empat en Comissió, procedim a 
fer lectura del text de la Proposició no de Llei per pas
sar seguidament a la votació. 

Té la paraula el Sr. Secretari Primer. 

r 
I 



T 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 60 / 4 de maig del 1989 2217 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament de les Illes Balears acorda: 
1.-La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ela

borara un programa d'adquisició de fons artístics de 
la Comunitat Auionoma destinats a coordinar tant l'ad
quisició de fans historico-artístics com de les obres ac
tuals. 

2.-L'esmentat programa sera objecte de tramita· 
ció davant la Comissió de Cultura i Educació en el se
gon pedode de sessions del 1989. 

3.-Les adquisicions de fons artístics fetes d'acord 
amb el programa de referencia seran objecte d'un in
forme elabora t per una Comissió Assessora fOffi1ada 
per personalitats de la vida cultural nomen ada per la 
Conselleria c1'Educació, Cultura i Esports". 

EL SR. PRESIDENT: 
Es poi votar conjuntament? 
Passam, ido, a la votació. 
Sres. i Srs. Oiputats que voten a favor, es volen 

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

posa r drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en 

contra, 26. Abstencions, cap. Queda rebutjada la Pro
posició no de Liei que acabam de sotmetre a votació. 

ITT.1.-PROPOSICIO NO DE LLEI R.G.E. NUM. 
625/89, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
PSM·EEM, RELATIVA A L'APLICACIO A LES ILLES 
BALEARS, DEL REIAL OECRET 1435/.88 DEL MINIS· 
TERI O'AGRICULTURA. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam al punt III de l'Ordre del Dia, referit a 

Proposicions no de Liei, comel1!;:ant per l'assenyalada 
amb e l núm. 1 i registrada amb el núm. 625/89, presen
tada pel Grup Parlamentari PSM-EEM relativa a l'apli
cació a les Illes Balears del Reial Decret 1435 /88 del 
Minis teri d' Agricultura. Per defensar-la, té la paraula 
el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La noció de món rural implica més que una -sim

ple delimitació geograt'ica, es refereix a tot un teixit 
econ6mic i social comprenent un conjunt d'activitats 
de les més eliverses: agricultura, artesanat, petites i mit
janes indústries, comer\=os, serveis, que com a zona i 
espai de recuperació és indispensable pe¡- a l'equilibri 
ecolOgic ja que els darrers decennis' el món cultural és 
sotmes a mutaciolls profundes, i l'equilibri entre les eli
ferents funcions esclevé fragi.l. Així mateix, la promo· 
ció d'un desenvolupament rural que mantengui i en 
ccrts casos reinstauri l'equilibri indispensable ha esde
vingut per a la societat europea una necessitat. 

Així, introdueix la Comissió de les Comunitats Eu· 
ropees la Comunicació que sobre Esdevenir del Món 
Rural clirigeix al Consell i al Parlament Europeu, un 
document d'una importancia extrema i que esdevé d'o· 
bligada consulta, ja que és la plasmació ele la filosofia 
comunitaria pel que respecta al futur de l'agricultura 
a la Comunitat Europea i que conté cls elements del 
debat actual sobre l'orientació de la política agraria co
muna un debat centrat quasi exclusivament en Ulla 
qüestió clau: com afrontar la necessaria reforma de la 
PAC, Pelítica Agr~ll-ia Comuna, fruit de la necessitat d'a-

daptar de forma progressiva les produccions agraries a 
les demandes del mercat, reduint el desequilibri exis
tent en determinats sectors, fent compatible una limi
tació de les procluccions excedentaries i recluint les des
peses immenses provocades per la intervenció i retira
da d'aquests productes exceelentaris que representa la 
partida més important deIs pressuposts comunitaris i 
fent compatible aquesta política amb l'opció per a una 
Europa verda. 

La Comunitat Europea s'enfronta, per tant, amb 
la qücstió. de si vol mantenir o no la població agrícola 
com a tal i la resposta és inequívocament positiva. La 
necessitat de mantenir un teixit social a les regions ru
rals, de conservar el medi ambient natural i de salva
guardar el paisatge creal en el decurs de cents d'anys 
d'agricultura són motivacions determinants per a una 
acció social en favor d'una Europa verda que protegei
xi l'agricul1ura i serveixi al mateix temps els interes
sos a llarg termini ele t01s els ciutadans europeus sen
se que a<;o suposi també un malgastament inacceptable 
de recursos cconomics i financers. 

Així, en combinen en la política agraria comuna re
formada mesures de foment ele la retirada ele terres 
de la proclucció amb altres destinades a compensar les 
baixes rendes agraries a través de indemnitzacions 
compensat6ries amb l'objectiu ele mantenir l'activitat 
mral a zones en perill que aquesta desapareixi. Entre 
les diferents mesures prescs destaca l'establiment d'un 
regim el'ajuts destinats a fomentar la retirada ele tenes 
de la producció; aquesta política denominada de «SET 
A SIOE» basada en el Reglament 1094/88 del Consell 
de 25 el'abril i els Reglaments 1772 i 1273/88, ha tengut 
un desenvolupament a l'Estat Espanyol a través elel 
Reial Decret 1435/88 de 25 de novembre, on es regulen 
aquestes ajudes. 

A les Illes Balears, J'evolució economica deIs c1ar
rers anvs ha implicat una elisminució progressiva de la 
població activa agraria, que ha passat a representar ac
tualment un 7,44 % clavant un 15 % a l'Estat Espanyol, 
aportant únicament un 1,80 % del proelucte interior 
brl,lt regional enfront e1'un 4,78 % que aportava l'any 
1977, a la vega da que disminueix I'accés deIs joves a 
aquesta activitat, desequilibrant l'estructura d'edat deIs 
pagesos de tal manera que en la piramiele poblaeional 
sois un 3,66 % el'aquesta població és menor de 19 anys, 
un 6 o..;) té entre 20 i 24 anys i quasi la meitat de la 
població té més de 55 anys. 

El creixement economic cI'altres sectors i especial
ment la tenelencia cap a la terciarització de ¡'economia 
de les IIles, just amb l'existencia ele Pactors estructu
rals desfavorables, ha fet que la tendencia a abando
nar I'activitat agraria avanci ele forma creixent a les 
nostres illes . La manca eI'infrastructures suficients, el 
detcrioramenl ele la qualitat de vida elels pagesos de 
les Illes per comparació amb els de la ciutat provo
quen una clesincentivació de I'ocupació agraria, dismi
nuint així la fixació a la terra de la pobJació agrícola, 
la qual cosa perjudica evidentment els objectius de la 
conser\'ació ele la nalura. 

O'altra banda, la permissivitat de certes Aclminis
tracions davant utiJilzaciolls no agrícoles del sol rústic 
I'a ara\'orit Ulla pmgressiva parceHació que du camÍ 
ele c~1l1viar la grand~\ria mitjana de molles finques de 
molles ZOlles ele les iHes, fent cIiPícilment reversible el 
procés el'abandonament de ]'explotació amb finalitats 
agrícoJes. Així, els clGrrers Gnys s'han abandonat els cul
¡¡us de l1l~.-; de 3.000 hect3rees a la noslra Comunitat. 
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Així i to l, l'existencia de sectors més dinamics ha 
propiciat el manteniment de l'activitat agrária a zone.s 
concretes amb activitats, també és ver, molt detenm
nades, que Iligac\es a l'existencia d'indústries de trans
formació han demostrat la possibilitat del manteniment 
ele l'activitat agro-pecuaria si el sector i l'Ac\ministra
ció són capa¡;os de conjuntar esfor<;os en la direcció 
correcta. 

Es fonamental, per lant, que I'Aelministració tengui 
clara l'opció en favor d'unes i!les verdes que impliqui 
la voluntat ele manlenir un 1ei;.;.it social en el camp ele 
les illes capar;: de COnSel\far el medi ambient natural i 
salva!2:uarelar el paisatge creat en el clecurs de segles 
d'ac1i~;itat agraria, segons recomana la mateixa Cornis
sió ele les Cornunitats Europees. Aquesta opció, que sig
nifica afrontar el c\esafiament de mantenir una activi
tat agrária que afavoreixi la fixació de la població agri
cola a la terra no estaria tampoc en contradicció amb 
els objectius comunitaris de desincentivar la produc
ció d'excedents, ja que practicament l'única producció 
que implica excedents a les Illes és la lletera i l'espe
cialització creixent cap a la indústria formatgera i la 
tendencia general a Europa d'abaixar la producció de 
llet impliquen un canvi ele política de quotes en aquest 
sentit en poc temps. 

Dues són, per tant, les actuacions que l'Adminis
tració ha d'assumir, la de procurar eanvis estrueturals 
que afavoreixin augments de la rendibilitat de les ex
plotaeions i la de posar fre a les utilitzacions no agrí
coles del sol rústic i per tant no urbanitzable. Les pos
sibilitats que donen les ajudes previstes al Reial De
cret 1435/88 per fomentar la retirada ele terres de la 
proclucció fa que sigui necessari alertar l'Aclministració 
responsable ele la seva aplicació clavant el perill que re
presenta que, acollint-se a aquestes possibilitats, s'afa
voreixi. l'abandonament ele l'agricultura, creant en pri
mer !loc un problema SDcüil i a mig termini un pro
blema ecologic importan t. 

Es per ac;o que duim avui aquí aquesta Proposició 
no de Llei amb l'objecte que el Govern de la Comuni
tat, competent en Orclenació del Territori i en Agricul
tura, d'acord amb a1I6 que diu el nostre Estatut d'Au
lonomia, d'acord amb el Ministeri d'Agricultura pren
gui mesures que assegurin per una banda que les ex
plotacions que s'acolleixin a aquestes ajudes per aban
donament de terres cultivables es mantenguin en dis
posició de tornar a ser utilitzades agrícolament una 
volta finalitzat el termini el'aquestes ajudes, que en el 
cas cl'utilització no agraria durant el període demanat 
hagi d'autoritzar aquesta utilització la Conselleria Cl'A
[':ricultura i aquesta sigui la responsable de vetlar per
que aquests usos no representin en cap moment un ele
teriorament ele les condicions mediambientals, aixÍ com 
preveu l'article 9 del Reial Decret 1435 en qualsevol cas 
i durant el període de recepció, qualsevol parceHació, 
qualsevol transmissió parcial de la titularitat de l'ex
plotació que també preveu aquest Reial Decret vengui 
condicionada que les noves parcel-les creades respon
guin a l'extensió d'una unitat mínima de conreu tal i 
com la defineix la Llei de Reforma i Desenvolupament 
Agrari mentre no es compti amb una Hei propia del 
Parlament de les Illes Balears d'unitats mÍnimes de 
conreu. 

Quatre, que en el cas d'explotacions que en el mo
ment de so11icitar els ajuts referits tenguin vigent un 
(racte de parceria o similar s'hagin d'establir fórmules 
que garanteixin la participació del pages o amitger en 
els ajuts que es concedeixin i en aquest sentit és obli-

--... . _-

gGt lenir en compte l'estmctura social elel camp a Me
norca amb unes fórmules contractuals que tenen en 
b pa;-ceria l'opció majoritária, un 80 % de les explo
t~lcions de més ele 50 hcctttrecs. En efecte, el Deeret 
1435 pr('veu com a exigencia per poder optar a aquests 
ajuts que s'acrec\iti t('nir el c\ret G continuar cultivant 
l~s esmen tacles superfícies al lIarg de tol el període que 
es comprometen a retirar-les de la producció, mínim 5 
Zlnvs, i aquesta acreditació soIs la pot fer el propietGri. 
Po-driG succeir així molt facilment que alguns propieta
ris es beneficiessin d'aquests ajuts eliminant lIocs de 
f("ina i dedicant després la finca a actiyitats no agra
ries. 

1 cinc, illstar el Govern que esludil la possibilitat 
ele declarar zones, sensibles perque puguin ser afegides 
a l'annex que ja s'ha establert de zones de cada una 
ele les Comunitats on no sera objecte el'aplicació aquest 
Reial Decret. 

Sres. i Srs. Diputats, l'aplicació de la política del 
"Set Aside» ha tingut eliferent aco!lida a l'Europa Co
munitaria, aquest Diputat que els parla ha tingut oca
sió de comprovar com alguns Estats membres desen
volupaven el Reglament desincentivant els abanclona
ments. Belgica concretament, conscient que compta 
amb un territori limitat, ha pres mesures que garan
teixin una posterior utilització agraria de les terres que 
s'abandonin i sera estricta en la seva aplicació. Aquest 
Parlament hauria de ser conscient que la nostra opeió 
per a unes i!les vereles entre tant de ciment passa pel 
manteniment de l'activi tat agraria i tot i respectant el 
dret elels ciutadans de les 111es a acollir-se a aquests 
ajuts, instar perque es prenguin mesures que impossi
bilitin, que serveixin per augmentar les tendencies par
ceHadores que fan inviable l'explotació rendable de la 
terra. 

Mantenir viva l'agricultura de les rIles és una op
ció inclefugible si no volem perdre una part important 
de les nostres essencies com a poble. Es clar que per 
fer-ho necessitam molt més que aquest plantejament 
que duim avui al Parlament, és necessaria una aetua
ció decidida de l'Administració, que ha d'actuar d'in
centivaelora el'un sector que es troba amb tantes elifi
cultats que moltes vega des se sent clominat pel fatalis
me i el pessimisme més absoll!ts. Mentrestant, és vital 
fer-nos conscients que també aquí el manteniment de 
l'agricultura va clirectament Higat al manteniment del 
mecli natural, que pagés és igual a gestor del medi na
tural i que les dificultats que es troben a zones ame
nac;acles ele despoblament són semblants a les que aquí 
ens trobam per la sobrepressió urbanística pel que fa 
al manteniment del medi rural. 

Les nos tres illes, Sres. i Srs. Diputats, que han ten
gut el trist honor de portar al ]{~xic urbanÍstic el con
cepte balearitzar com a sinónim de destrucció, haurien 
de ser, en contrapartida, pioneres en el fet d'entendre 
i fer entendre a Madrid i a. Europa que una illa és un 
territori fragil i que anar contra la corrent que propi
cia l'abandonament de l'agricultura és apostar a favor 
cle la qualítat de vida per a nosaltres, pero essencial
ment per als nostres fills. 

Gracies. 
(El Sr. President s'absenta de la sala el Sr. Vice

president Segon presideix el debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula el Conseller d'Agricultura, l/Honora

ble Sr. Pere Morey. 

í 
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA 
(pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquest és un tema de tanta importancia des del 

punt de vista del futur del món rural, que com ha 
assenyalat molt bé el Sr. Orfila ja és una realitat que 
en el Mercat Comú no es parla només d'Agricultura, 
sinó que es parla de món rural i la prova és que des
prés de la darrera modificació, recent modificació de 
la Comissió de les Comunitats, el Comissari que du 
Agricultura, du Agricu ltura i M n Rural, per primera 
vegada té aque I tít 1, aixó dcmostra la importancia 
que es dóna en el M real omú al tema del món rural, 
entenent com a món rural UD toL del qua l l'agricultura 
és una parto El «Set Aside», el [oment a l'abandona
ment de les terres que produeixen productes herbacis 
amb organització comuna de mercat, és una política 
expressament dictaela dins la reforma ele la política 
agraria comuna i per cOl1següent és una política que 
encara que no ens agrac\i, encara que vagi en contra 
deIs interessos ele l'agricultura en el conjunt ele l'Estat 
Espanyol i en concret deIs interessos ele la política agra
ria ele les Illes Balears, és el'obligat compliment en tots 
els Estats membres. 

Ens t¡'obmn elavant un cas on s'incentiva una po
lítica el'abandonament de terres, precisament, i així hi 
ha hagut persones que ho han destacat, en el moment 
que Espanya entra com a molt poc a poc dins el Mer
cat Comú, pero que en els dos primers exercicis els 
fets demostren que la seva capacitat de producció, so
bretot ele cereals. és infinitament sup_erior a la que es 
pensaven la resta el'Estats membres i no és es:ran)'. 
que hagi coincidit la posada en marxa d'aquest Regla
ment amb aquesta situació. Aixo du com a conseqüen
cia que l'Estat membre ha estat realment reticen~ i de 
manera manifesta el Ministre d'Agricultura i tots els 
alts canecs del MAPA han manifestat que aquest és 
un tema que no els agrada, que va contra de les seves 
idees respecte ele la política agraria, pero que no els 
queda més remei, la prova és que la publicació d'a
quest Decret, que a nivel! espanyol regula el «set 
asiele», l';:>.bandonament de terres, es produeix dia 3 
ele desembre del 88, és significatiu el fet que realment 
l'Es~at Espanyol ho va publicar al Butlletí quan ja no 
Ii qucciava més remei, elesprés de tot un any d'exigir-li 
els organismes cumunitaris que ho publicas; és a dir, 
que aql!est és un tema que va a contrapel!, que no 
agracia, jo cree que no agracia practicament a ningú, 
no agrada a ningú i sobretot no agrada a aquelles Co
munitats Aulónome,,; que tenen plans ele desenvolupa
ment que són exactament el contrari del que ciiu 
aquesta política, és a dir, a lloes com Extremaclura o 
com Andalusia on hi bOl plans ele rerorma agraria, 
aquesta és la política absolutament contraria a la que-o 
volelrícm dur. Pero hem enlrat en un club, ho hem re
petit moltes vegades, en el qual hem d'estar «a las 
vercies y a las maduras» i hem de complir els nostres 
compromissos. 

És un lema que ens va preocupar tant que, com 
\·osl·es recordaran, al mateix IlIomen 1, fil1s i tol abans 
de la publica ció al Butlletí Oficial de l'Estat d'aguest . 
Decret, jo vaig demanar una compareixel1l;:a parlamL~n
~aria per parlar d'aquest lema i que el Parlament en 
tengués infonnacio, ho l-ecordaran tots vostcs. Una Sl:
rie de matisos que cal fer per centrar el tema: no es 
tracta d'afavorir l'abanclonament de qualsevol classe 
de terra agrícola, únicamcnt i exclusivament ele les 
terres que duranl les dues lbrreres anyacles han COT1-

rat cultius herbacis que tenen organització comuna de 
mercat, és a dir, cultius herbacis que de qualque ma
nera són considerats excedentaris dins el Mercat 
Comú. Per concretar-ho més, només es poden aban
donar, és a dir, només es pot pagar indemnització 
per abandonament -perque abandonar, qualsevol pot 
abandonar a casa seva, com és natural-, només es pot 
pagar prima per abandonament en aquells conreus que 
-i em perdonaran, perque a vegades el catala em falla 
amb determinats noms- conrin el següent: blat blan, 
blat dur, civada, blat de les Indies en gra, arros, sorgo, 
mijo, alpiste, haboncillos -110 sé com es diuen, fave
tes- faves, remolacha, tabac, lúpulo, lino, cái'iamo, 
lino oleaginoso, girasol, soja, colza, nabina, canya de 
sucre, lletuga, escarola, cncorba, albergínia, tomatiga, 
carxofa, col-i-flor, clavells i roses; parlam de terres on 
les dues darreres anyades s'hagi cultivat aixo. 

En segon lloc, aquest Decret -i és la nostra opi
nió- és un Decret que naturalment acompleix la re
g!amentació del Reglament Comunitari, pero que clins 
Espanya es podria dir que és moIt restrictiu. És un 
Decret que clarament desincentiva que es demani la 
re~irada de terres, és un Decret en el qual s'exigeix 
una tal quanti tat ele documen tació per fer l'expedien \, 
que realment es veu clarament que no hi ha un inte
res c!'a[avorir aixo i per altra part, com he explicat 
abans, no podia ser d'una altra manera. Llavors, sí que 
efecLÍvament jo crec que gran part deIs punts ele la 
Proposició no de Llei de fet ja són contemplats pe! 
Decret i em referiré a com el mateix Decret res pon a 
les qüestions que plan teja el Sr. Orfila. 

Diu el Sr. Orfila al primer punt que les tenes que 
s'acolleixein a l'ajuda hauran de mantenir una dispo
sició per tornar a ser utilitzades agrícolament al fina
litzar el períoele ele compromís. Que diu el Decret? El 
Decret, amb pereló, en castella diu el següent: «El be
neficiario de las ayudas quedará en todo caso obligado 
a continuar realizando las labores culturales adecua
das para mantener las superficies retiradas de la pro
ducción de cultivos herbáceos en buenas condiciones 
agronómicas, protegiendo el medio ambiente y los re
cursos naturales». Diu, a més «cuando las tierras re
tiradas se dejen en barbecho con posibilidad de rota
ción, las medidas destinadas a conservar las buenas 
condiciones agronómicas de las tierras, comprenderán 
en partícular. .. » i fa un !listat de les coses que s'han 
de [er a la terra_ Com que es poden retirar les terres 
i ser cledicades a usos no agrícoles, el Decret també 
contempla els que es consideren usos no agrícoles, da
vant la por que aixo pogués servir per a un ús residen
cial del sol rústic, etc. Diu el següent «no se considera
l"án fines no agrarios afectos al presente Real Decreto 
los usos residencial o industrial» o sigui que deixa ben 
clar que s'han de ter una serie de reines a les tenes 
perque continuln tenint un ús agrícola i que, arnés, 
no es podran 8profitar com a ús no agrícola l'ús in
dustrial o !'ús residencial; jo crec que el primer punt 
és suficientment contemplat en el Decret. 

En el segon cas, en el GIS de la utilització no agra
ria durant el període clemanat diu «sera necc:ssaria 
l'autorilzació ele la Conse!lel-ia el'Agricultura que ham-a 
de ve~lar per tal que aquests usos no puguin represen
tar en cap moment un deteriorament», aixo no ho diu 
la Conselleria d'Agricultma, el Decret, pero l'autoritat 
concsponcnt, que és l'autoritat de la Conselleria, és 
a dir, diu «si las superficies retiradas ele la produc
ción se dcs~inaran a fines no agral-ios, las medidas 
contempladas en el artículo 6 debedn adaptarse al 
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uso específico que se dé a dichas superficies y contar 
con la autorización expresa de la Administración com
petente » i mentre no es elemos tri el contrari !'Admi
nistració competent som nosaltres. 

El tercer punt sí que poelríem dir que hi ha real
ment una part ele raó, és a dir, 8quí hi pot h8ver com 
si eliguéssim una falla de con rcció en el Decret res
pecte el'aguest pUI1~. El Grllp Parlamenlari proposant 
diu que en C)u8lsevol cas i lura nl el perí de ele recep
ció deIs ajuts, s'exigeixi qu qual evo l lransmissió par
cial ele la ti tularita t c\'ex plotació vengui condicionada 
al fet que les noves parceHcs responguin a !'extensió 
d'una unitaL mínima ele conreu etc., etc. No és que el 
Decret no digui coses així, s'hi refereix a aixo, o sigui, 
a l'm-ticle 14, apartat 3r., diu «si la explotación, tras 
la concesión ele la ayuda y durante el período de com
promiso, se transmitiese en toelo o en parte a otro ti
tular, el solicitante de la ayuda o sus e1ercchohabientcs 
seguirán s iendo r sponsables de que e l nuevo Lilular 
cumpla el 'ompromi o 'onlruíd, alvo en el ca o de 
que é le suscri ba < su vez d i ho compromiso e l resto 
del perí do. Cualquier ambio de titu laridacl en la ex
plotación poslerior a la cane sión el la a ucIa el b e rá 
ser notifi ado por ! b ne ficiari a la Aclminislra ión 
competente», o sigui que ho contempla en part, pero 
jo crec que no és de més especificar aquesta concre
ció ele la unitat mínima de conreu en el cas de les 
Illes Balears i en aixo nosaltres no tenim cap inconve
nient a, diriem, perfeccionar o a formar-nos, en una 
paraula, a dir com farem aixo. 

En el cas que tenguin un contracte de parceria) 
Jo crec sincerament que aixo sí que és contemplat 
lambé en el Decret i amb bastant ampli!ud, i no m'es
tendré en aquest tema, pero en diferents moments i 
en diferents 1I0cs e1iu que en el cas que sigui un amit
ger que demani l'ajuda haura ele tenir el permís del 
propietari i a la inversa, en qualsevol cas haura d'acre
e1itar que tenen dret a continuar cultivant aquestes su
perfícies durant el període que es comprometen a re
tirar-les de la producció, etc., etc., jo crec sincerament 
que el punt 4 queda bastant e1efinit a la norma a nivell 
nacional. 

El tema de les zones sensibles? A mi m'agradaria 
molt e1ir que sí a aquest punt, pero també seria enga
nar una mica la Cambra, seria una especie ele "brindis 
al sol», perque nosaltres ja ho hem e1emanat, ja ho 
hem e1emanat i ens han dit que no i ele ver, ele ver, de 
ver, amb una racionalitat estricta, és molt difícil ar
gumentar que a les Illes Balears se'ns pot treure de 
I'excepcionalitat e1el compliment d'aquesta normativa, 
perque realment no complim, estam per davall deIs 
índexs que ens permetrien entrar-hi. Per consegüent, 
jo simplement diria a la Cambra i als Srs. Parlamen
taris que hagin de votar aquesta Proposició no ele Llei 
que tenguin en compte que aquesta .. . , que no s'ha 
d'instar el Govern de la Comunitat perque elabori una 
proposla perque ja l'ha elaboraela, ja l'ha presentada 
i ja li han dit que no, o sigui que tot aixó és un camí 
que ja hem fet. 

Grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, S r. Con seller. 
El Diputa t Sr. Ramon Orfila té la parauIa. 

EL SR. ORF1LA 1 PONS : 
Gracies, Sr. President. Sres . Srs. Diputa ls . 

Sr. Conseller. 

================~=== 

lntenlarem entrar en les matisacions que el Con
seller ha fet. 

Punt 1, ens preocupa especialment la tercera ele 
les possibilitats a que c1óna opció I'article Se del Reial 
Decrct 1435, és a e1ir, les finalilats no agráries i és evi
dent, hern de ser sé'nsats, que ningú no es dedicará, a 
les Jlles, ¡es Lerres que en aqu est moment es cultiven, 
a repohlació foresull i manco com a abanelonament 
temporal de les ten"es, per tant és una opció que e1ilí
cilment e:c:. pOl mantenir i si succeeix sera una cosa tan 
anecc\ütica que seú\ una simple excepció; i jo estic 
d'acúrd amb el Conseller, és b en cert que en el Reial 
Decre t ~'especjfiquen exactament les obligacions que I 
cuut r eu un possible beneficiari elels ajuls en els ca~os '. 
que preveuen ¡'article 6, l'articJe 7, en els casos que 
es c\ediqllin les ten"es amb goret o que es e1ediquin a 
la ram~lcleria l'xten siva, en canvi si es dediquen a fina
lita~s no agraries, el mateix artic!e 9 del Reíal Decret 
establ eix que les mesures s'hauran e1'adaptar a l'ús es
pecHie que es clonin i no c\iu guines mesures. Nosal
tres enlenem que els ajuts del «Set Aside» són tempo
rals i que encara que volguéssim que no tinguessio 
aplicació aquí, a les Illes, és una cOSa que ja hem ex
pressat més de c1ues vegacles, no es poden privar els 
ciutadans de les 11Ies d'aquests drets, pero que C0111 a 
temporals hauria de ser possible la seva reconversió, 
és a dír, ha ele ser possible que tomín a ser utilitzd
des agrícolament, entre altres coses perque nosaltres 
entenem que la crisi ele 1'agricultura de les Illes, per 
molts de missatges fatalistes i catastrofistes que s'ex
paneleixin, té aItres sortides que l'abandonament. 

L'autorització de la Consell eria. Per a nosaltres és 
fonamental que s'exigeixi una autorització expressa de 
la Consel1eria d'Agricultura com a autoritat competent 
tal i com preveu el Reial Decret a j'articJe 9.1 en el 
cas e1'aquesta uti}ització no agraria, especialment per
que lemem que siguin, C0111 he dit abans, aquestes les 
fillalitats, les activitats escollieles com a alternatives, i 
ens sembla absolutament necessari que sigui la Con
selleria que des del punt de vista de la possibilitat ele 
tornar a la utili~zació agraria i al manteniment de les 
condicions meeliambientals, vetli perque ac;o no repre
sen ti, aquesta activitat alternativa, una sobreexplotació 
de recursos natural s o un deteriorament de les con di-
cions del medi natural. 

Que significa exactament prendre mesures per as
segurar que ? Sembla que tot és previst en el Reial 
Decret; mirin, Srs. Diputats i Sres. Diputaeles, Sr. Con
seller, tenir unes normatives, unes lJeis que regulin 
específicament les conelicions que han de tenir, per 
exemple, els apartaments turístics, no ha impedit que 
en aquestes i!les hi hagués 40.000, 50.000, 60.000 
apartaments turístics; el 40%, deia la premsa avui, 
deIs apartaments turístics no estan legalitzats. Tenir 
una plantilla de 7 inspectors de turisme, és prendre 
les mesures per fer complir la normativa? La promo
ció que ha fet la Conselleria del cultiu del blat e1'India 
farratger, és prenelre les mesures per tal que se solu
cioni el problema deIs ramaders per tenir el subminis .. 
trament assegurat a través daquests productors? El 
resultat és visible, no. Prenelre les mesures no és siro
plement anunciar unes voluntats, és posar les con di .. 
cions que assegurin que es posara en practica aquesta 
voluntat i així ho ha de fer I'Administració competent 
i nosaltres, que creim en l'Estatut, que creim que l'Es .. 
tatut ho diu ben dar, pensam que no hi ha cap dubte 
que és la Comunitat Autónoma i, en conseqüencia, la 
Conselleria d'Agricultura a qui competeix aquesta 
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qLiesüó, ac;:o vol dir prendr e les mesures per tal d'assc
gurar, i p r a9Ú volero q ue sigu i la ConseLl eria la com
petent i que quedl p cificament claro 

Co ndicions per parceHar. Quan es dóna la imatge 
qu e qu eden pocs anys de vida a I'agricul tura, h i ha 
una demanda economica que p ropugna la 1 ar ceHac¡ó 
del sol rustic; quan des de pagines d'opinió s'afirma 
que ... , ho llegiré tal i com es va publicar fa dos dies 
al diari: «nuestra agricultura es un sector claudicante 
y que tiende hacia su desaparición»; quan es diu ober
tament que no hi ha problemes del sector perque no 
hi ha sector i si el sector és mor no passa res perque 
no existía, tampoc no sera cap problema; quan es con
clou des deIs mitjans de comunicació, quasi des ele 
línies editorials de mitjans de comunicació, que és una 
missió impossible mantenir el sol agrícola perque el 
mercat demanda el contrari, per a nosaltres és signi
ficatiu que els interessos que propugnen ¡'abandona
ment de l'ac!ivitat agl-aria per fomenlar precisament 
el seu ús urbanístic, aconseguim crear estat d'opinió 
favorable aqLlcsla idea per tal que rea lmcnL 00 que
di pos ib ilitat que hi hagi una ugricuJ!urn 1 any 2000 i 
només en queden .11 anys p rqu" desapar j .. ,,¡ alu ta 

agri. ullura. Es per a o C{U el' im que s'ha d'imp dir 
aqucsL pro é parceHador, entre a ltres 'uses perquc 
sabem que la dimcnsiú (l'Ullé.'l explut:lció t!S un ond i
cion' nL \'Í(al p r a In eva re::ncl ibililat, h diu el Ui/H'e 
Verd, i no podem 1 ernl~lre que aproCilHIU el njuts 
per fomentar l'abandonamen t wmpul'al de r re. CLtI

lÍvab 1.cs' pr l110gu in n e parceHac ions tI ' un . 61 [,lI S

tic j::¡ massa fragmentat, segons rcconei-..: qmdse\'ol cs
tu di seriós i profund que es faci de l'agricultura a les 
Illes. 

1 quma ielea tenim de la unitat mínima de con
reu? D'aquí a quinze elies discu tirem prec isament en 
aques~ Parlament, en una sessió semblant a aquesta, 
una Proposició no de Llei que presentam i on dema
nam que es faci una llei d'unitats mÍnimes de conreu 
propia per a les Illes Balears, perqué ens sembla que 
l'actual unitat mínima fixacla per a Balears l'any 1958 
per Ordre del Ministeri el'Agricultura és absolutament 
caduca. Creu ningú que en aquests moments, avui, a 
Balears sigui agrícolament renclable una finca d'1,50 
hectarees, una hectarea i mitja, en seca? Pero aquesta 
és una qüestió que discutirei11 el'aquí a quinze (lies. 

Pat-ce ria. Ens preocupa que els ajuts des tinats a 
incentivar produccions sense erc:n problemes socials 
siruin aprofitats únicament per uns propie~aris en el 
cas deIs contractes de mitgeria sense que els seus so
cis, els pagesos, quan rcalment són els agricultors a 
títol principal els que cerquen protegir [a Comunitat 
Economica Europea, queclin fora deI s beneficis i per
din encara la seva feina perquc es rompi el contrac1e, 
perque a(,:o signifiqui incentivar, :Jcab",- :Jmh e ls con
tractes. Encara record , Sr. Conseller, la res posta que 
voste em va clonar en aquella compareixen¡:;a que ha 
esmcnlat, quan li \';:¡ig pl antej ar aques! problema, era 
['octubre del 88; vast e va dir exactament «a BruseHes 
no coneixen la socie ~at rural menorquina» , tant de bo, 
'ant de bo per aIs seus agricultars, per als pagesos, 
ev ic1en tmen t. Mentrc st:ll1t, la nostra proposta és clara: 
la COl11unitat Autónoma, que lé compe'encia plella i 
e-..:clusiva e n maV':ria el'agricultura, ha eJ e vetlar pe ls 
Jrels deIs seus agricultors i miri, Sr. COlIseller, si no 
s'aclareix qui és el bcncficiari d'aqucsts a.iuts qui és 
el possi bl e beneficiari d'ajuts. no cntcnem qui els po
dra percebre, els propietaris? «Que cultiven de mane
l'~ efec ti\~\ - diu el Reial Decret- bien personal o di-

rectamente», cap propietari, cap propietari ni un; per
dó, en el cas de Menorca, un 5%, la resta, el 95%, no 
ho fa directement, cap d'ells per tant, aquest 95%, no 
cultiva directament de manera efectiva. I els pagesos? 
Quants de pagesos amb una relació contractual de 
mitgeria -almenys en la versió menorquina, una ver
sió molt «sui generis» que a BruseHes no coneixen
podran demostra que han cultivat les mateixes terres 
cinc anys, com exigeix l'article 4t.? Quants de page
sos podran acreditar que tenen el dret a cultivar-la 
cinc anys més quan els seus contractes, si és que en 
tenen, n'hi ha molts que no en tenen, tenen vigencia 
només per a un any? No, Bruselles no sap que a'0, 
aquest bodrio, i perdonin, Srs . Diputats, existeixi, pero 
és la nostra feina ter-los-ha a saber , no sigui que final
ment, com en el cas de! 8U8, resulti beneficiat qui so
cialment ho necessita menys. 

Srs. Diputats, Sres. Diputades -acab, Sr. Presi
den t-, el tu tUI- de l'agricultura depen de les mesures 
que es prenguin per J0111el1tar11a o desincentivar-la. 
(Juan s'anuncia -ho deia el Conseller ahir a un mitja 
de comunicació o aquesl mati, no ho record bé, la 
pre msa d'avui o c\'ahir- la penetració de capital es
tranger pcr fer agricultura de qualitat a les riles i se 
suposa que aquesta és una inversió rendable, quan 
Europa sencera es reafirma en el papel' constructiu 
que l'agricultura i la silvicultura poden jugar en la 
protecció del medi, no poc\e111 quedar impassibles da
vant la tendencia creixent cap al minifundisme que 
pot resultar nefas!. Les mes ures cautelars que avui 
proposam cslan perlec~ament en la línia de la filoso
fia comunitaria i per (a nt esperam que siguin votades 
per unanimitat de tots els Dlputats de la Cambra. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Cracies, Sr. Diputat. 

No s'ha presentat cap esmena a aquesta Proposi
ClO no de Llei i per tal1t tenen ara la paraula els Grups 
Parlamenlaris que vulguin intervenir en e! debat. 

En nom elel Grup Parlamentari MrXT, té la pa
raula el Diputat Sr. Carles Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Jo valdria dir que aquesta Proposició no de Llei 

presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM és verta
derament una proposta adequada, perque a pesar que 
té raó el Conseller quan diu que la majaria de coses 
ja són especificacles a la Llei que surt al Butlletí de 
dia 3 de desembre del 88, també és veritat que aquests 
punts que el Sr. Orfila propasa aclareixen molt més 
de ~allaclamellt la problematica de les nos tres iHes i 
el!, d'una manera especial, sense adonar-se'n segura
m ent, veu especialment l'illa de Menorca en molts ca
sos. Ho diu e l mate ix Conseíler quan diu que en molts 
casos aquesLs cri~eris, aquests decrets van en contra 
deis interessos de la política agraria nostra; aleshores 
si és verila~ que van en contra i que ayo fluctuara 
d'acord amb una economia genera l del Mercat Comú, 
elel qual anirem llosaltres a remole indiscutibJement 
perquc una cosa tan petita com nosaltres posada clins 
el mercat 110 podrn fer efectes prou importants perque 
es facin coses cspecials per a nosaltres i ja s'ha vist 
qu an moltes vegacle~ intent;uIl demana r alguna cosa i 
amb molt bOl1es paraules ens cliran que 110 poden ter 
res. 
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En definitiva, és bo que facem les nos tres previ
sions i que a la !larga o amb el temps neccssari no 
sigui una cosa perduda, sinó que sigui una cosa en re
serva, que així com &vui ens diuen quc no podcm tenir 
altres cultius herbacis, per excmple tal vegada d'aquí 
a poc temps cns autoritzcn i com que ells no tenen en 
compte quasi mai el nostre problema d'insularitat, tal 
vegada nosaltres, a pesar dcls casos que hi pugui haver 
a Fran~a, aquí el cultiu de l'herbaci pot ser scmpre 
interessant. 

Per tant, en general votarem que sí a tots els 
punts exceptuan un punt en el qual jo, i també co
neixent ¡'illa de Menorca, que és on veig que el Sr. 01'
tila veu més incidencia ... ; hem de comptar que el 4t. 
punt diu que en el cas el'explotacions, al moment ele 
soHicitar els ajuts referits, tengui vigent un contracte. 
Aguest punt nosaltres no el votarem a favor ni tam
poc no el votarem en contra, perque la intenció crec 
que és bona, pero no el puc votar a favor perque diu 
que no puguin soHicitar; tenint en compte que els 
contractes de Menorca en molts casos són d'any en 
any, voldria dir que un senyor que tingués la previ
sió que al cap de sis mesos pogués rebre aquesta aju
da per un canvi d'estrategia económica del seu terreny 
no ho podria fer perque en aque!l moment té un con
tracte determinat, per tant ac;:o impediría que quan aca
bés aquest contracte pogués rapidament exercir la seva 
possibilitat de rebre aquesta economia que ell creu que 
és bona. Que sigui o no sigui bona, som en un mercat 
lliure i és la s~va decisió i l'hem ele respectar. Per tant, 
no som en aquest cas, quan es parla de contractes de 
3, 4 o 5 anys; com que a<;o no queda prou justificat, 
la veritat és que a nosaltres aquest vot del 4t. punt 
ens seria incomode perque pensaríem que votam quel
com que amb coneixement del que sol passar en el 
mercat no és sempre massa correcte. 

Ac;:o és tot, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el Sr. 

Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquesta Proposició no de Llei és una proposlclO 

ben intencionada que realment s'ha plantejat bé, el que 
passa és com molt bé ja ha explicat després el Sr. 
Conse!ler hi ha una serie de punts que són totalment 
innecessaris per repetitius, és a dir, nosaltres no hem 
de regular en aquest Parlament alló que ja és regulat 
perque és fer retxes dins la mar, o sigui que no té cap 
transcendencia. 

Aquesta és la raó fonamental per la qual nosaltres 
en contra d'una serie de punts, que són tots manco el 
núm. 3, i el Conseller ja ha donat una explicació bas
tant satisfactoria, crec, i per tant jo no incidiré més 
sobre el tema. Sí, senzilIament dir que donarem suport 
al punt núm. 3 i que ens oposarem als altres per la 
raó que he dit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Díputat. 
Pel Grup Parlamentari del CDS, té la paraula el 

Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sr. Quetglas, Sr. President, moltes gracies. 

Perdó, havia entes que havia dit Sr. Trias. 
Fixar posició del nostre Gmp, nosaltres votarcm fa

vorablemcnt per les raons que ja s'han dit, el punt 
núm. 3; també clonarem suport al punt núm. 4, encara 
que probablement la scva necessilat sigui només re
clUida a UD nombre molt limitat de casos, pero és molt 
possible que si n'11i ha algun podría conLenir una in
justícia bastant important la 110 possibilitat d'aplica
clO del Decret per raons de particularitats de contrac
tes de parceria, per tant li podem donar suport. 

En rclació amb els allres, pcr les raons adduides 
per distints Grups i molt cspecialment per aquelles que 
fan referencia a la detallada contemplació que [a el 
Reial Decret 1435/88 d'aques~s casos -JlosalLres hem 
comparat dctenguclament el contengut del Reial Decret 
amb la Proposició no de Llei- ens sembla que d'algu
na manera és innecessari, en uns altres abunda en 
qüestions que, com ja ha explicat el Conseller, s'ha
vien abordat i rebutjat per la malcixa considera ció del 
Govern competent en la materia .i en qualsevol cas re
sultarien, en el pitjor deis casos encara que no cree 
que siguin molts extrems, eventualment contradicto
ries, ens limitarem a abstenir-nos en els altres tres 
punts i aquest sera el sentit de la nostra votació. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
En nom del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té 

la parauJa el Sr. Lloren~ Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Sr. Orfila, voste sap que nosaltres ens hem mirat 

aquesta Proposició no de L1ei, l'hem comparada amb 
el 1435/88 i la veritat és que ha cle ser r~petitiu, que 
és el, que han dtt algunes_ persones aquí dins, ja, que 
és un duplicat que era ben intencionat, tal vegada per 
fer recordar al Sr. Conseller que li correspon vigilar 
i fer complir determinades coses que li vénen dona
des per I'Adminisració Central i que, com el! bé ha dit, 
són d'obligat compliment perque hem entrat en un 
club molt important cree jo, Sr. Conseller, també i crec 
que voste també ho considera així i el Sr. Orfila, el 
proposant o el membre del Grup proposant, també ha 
considera; ara bé, supos que per alló que estima molt 
la terra i que la tenim curta, ates que tenim uns lí
mits naturals, som una illa i que efectivament per ven
tura l'hem d'estimar més que a un altre lloc on so
bren metres, a nosaltres aquí, no, í per aixo nosaltres 
podríem estar d'acord amb aques ta preocupació que 
surt d'aquesta Propasició no de Llei i que nosaltres 
entenem que és ben fonamentada. Repetitiva, ho deim, 
nosaltres creim que és un calcar el contengut del 1435/ 
88, pero interessant per recordar a l'Administració 
competent que Ji correspon. 

Nosaltres no creim que tot el que es demana si
gui una incitació a no voler abandonar el conreu, teniu 
en compte que a més d'aixo i en certa manera ... , tam
bé el MAPA va enviar una especie d'estudi on explicava 
el perque del foment de l'activitat agraria, es feia per
que a moItíssima gent, en arribar a certa edat, fer 
feina al camp ja li era una mica dur i que per ventura 
la rendibilitat, els anys, eren binomis que valdria més 
que tenguessin una jubilació anticipada que els afavo
riría més que si continuassin més estona alla, Nosal
tres creim que és bo, nosaltres no creim que es de
mani massa documentació; si l'Administració compe
tent, que en aquest cas és la de la Comunitat Autono-
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ma, arbitras mesures per informar bé els pagesos, que 
sí és ver que a vegades tot el tema de papers els es
panta, que els ajudas, en trobaríem, si no molts, bas
tants més deIs que per ventura trobarem que es vulguin 
acollir a aquest Reial Decret. 

El Reial Decret entén d'estructures de producció, 
d'una nova política agraria, de qüestions de preus i 
de mercats, s'ha fet també una generalitat i jo cree que 
aquesta Proposició no de Llei, Sr. Orfila, esta pensa
da més per a un rotlet de les Illes que per a totes 
les Illes, jo crec que s 'ha fet pensant molt en Menor
ca, per ventura per aílo que hom és d'alla i ... , perú 
també supos que voste presenta una proposició no de 
llei perque tengui efectes a les Balears; quan es fa una 
lleí, quai1 es dicta un Decret és per a tot l'Estat. 

Nosaltres li donarem suporto 1 perque li donarem 
suport? Perque entenem que en el [ons, si la Conse
Uer ia compleix com a Administraeió eompetent i du 
a tenne una bona informació i ajuda amb l'aplicació 
del 1435, aquesta Proposició no de Llei l'ún ica cosa 
que fa és recordar a la Conselleria que es po si en mar
xa, que se'n preocupi, que faci que aques t Reial Decret 
i aquesta Proposicio no de Llei siguin efeetius. Per aixo, 
p erque nosallres ercim que en elefinitiva és bo, perque 
si s 'aproven les lleis, si s:aproven cls Reíais Decrets és 
per millorar, per aixo el que rarem nosaltres sera do
nar-li supon en tots els seus pun ts, a pesar que n'hi 
hagi qualcum que efectivamcn t neeessiti una posterior 
legislació, que ja han anuncia t que la presentaran i 
que per ventura és el caÍl:_e que es fa rtecessari i que 
de tet esta d'cnhorabona e l proposant o el Grup pro
posant perque el Govern ja li ha dit que els anava 
bé. A nosaltres , a més el'aques t, els al tres també. 

Gracies, Sr. Presiden t. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gn'.lcies, Sr. Diputa t. 
En nom del Grup Parlamen tari POPULAR, té la 

paraula el Sr. Cosme Adrover. 

EL SR. ADROVER 1 OBRADOR: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Efectivament, com ha dit el Conseller, el Decrd 

1435 ens perjudica, pero l'hem d'assumir. Em pareix 
molt bona la intenció d'aquesta Proposició no ele Llei 
amb un incol1venient mo lt greu com és el que si se 
superposa aquesta Proposició no ele Llei al Decret 1435 
és practicament quasi quasi el mateix. 

Pcr tant, al punt núm. 1, que s'entén completa
ment contemplat a l'article 5.2 del DeCl-et, no li elona
rem suport, el mateix que al núm. 2, que entenem qllc 
és contemplat a l'article 9.1. Al punt núm. 3 sí que li 
donarcrn suport, p erque crec que d'una vega da és nc
cessari que loles les Balears elefinim e l que és una uni
tat mínima de conreu, sigui forestat, sigui de seca o 
SigLli de terre:w de reguiu. El punt núm. 4 també és 
contemplat a l'article 5.3 i el punt núm. 5, ho ha cx
plicat bé e l COl1seller, s'ha elemanat una vegada, s'ha 
dit que no, per 1ant reiterar aquest punt no cm pa
reix molt elcgan1, a part que unilateral ment que el 
Parlament clemanas una ZOlla sensible em pareix que 
no és molt corn::cte, ens poelríem moure si hi hagués 
un rnoviment clels sindicats agraris, que tessin aquesla 
petició concreta, crec que sí que se li poelria donar 
suport, pero ara de moment no hi ha ca p pelició en 
aques t sentil i per tant no donarcl11 supo rt al nllm . s. 

El que sí jo li valdría elir al Consdlcr és que en 
el eas que es [es una peti eió massiva c!'aqucs ( ;liJan-

donament de terrenys, dones que es pogués divulgar 
molt el que diu l'articIe 5, o sigui el que són els cultius 
alternatius, que són compatibles amb la subvenció. 

(El Sr. President repren la presidencia del debat). 

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

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

Gracies, Sr. President. 
Molt breument, i esper simplement des del punt 

de vista aclaridor, que aixo no obrira un torn inciden
tal, per informar el'una serie ele temes que els dife
rents Grups han tret com a pors i intentarem trem-e 
aquestes pors. S'ha dit que pareixia com si aquesta 
Proposició no de Llei anas dirigida únicament a un 
espai COl1cret de les Iiles Balears , que és l'illa de Me
norca; jo he de dir que si un espai concret de les IIles 
Balears és fora elel «Sel Aside» és l'iIla de Menorca, 
perque que jo sapiga, ele cereals, a l'illa ele Menorca 
no se'n tan o se'n [an molt poquets, per consegüent 
no entra elins el «Set Asiclc», no hi ha perill en aquest 
sen ti : , tret que és eonsideri que la proelucció ele pas
luralge, de pastures per a producció de llet és un pro
due Le exceden tari . 

El segon tema, respec te del que ha assenyalat el 
Sr. Cosme Adrover, el e fet tenim una experiencia el'una 
serie de meso,> des de l'aparició el'aquest Deeret i fin s 
ara només hi ha hagut 11 peticions, no resolucions, 
sinó peticiuns que s'han fet d'abandonament de ter
res, les quals totes són a Mallorca i centrades, com 
és logic, a les comarques de Campos, ele Llucmajor i 
del Pla de Mallorca. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Orfila, té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. Presiden t. 
Evielen tment la zona a la qual se circumscriu 

l'afectació de la política del «Set Aside», I'aplicació 
el'aques t Reial Decret 1435, és essencialment l'illa de 
Mallorca i la producció cerealística, pero no podem 
oblidar que elavant qualsevol demanda d'algun grup 
possiblement es pugui ampliar a l'illa de Menorca, ates 
que al debat - i el Conseller ha sap perfectament
que hi ha en aquests moments al Mercat Comú es de
mana que si bé és ver que la terra no fa Het, sí que 
fa farratges i aquests farratges indirectament són els 
que tan que es produeixi una determinada quantitat 
ele lI et, que és el produce exceden tari per exeeHencia 
al Mercat Comú i el que m és preocupa a les autori
t3tS comunitilr ies. 

No vull reiterar la necessitat que eles de la Comu
nitat Autonoma es vigili i asseguri el compliment el'a
quest Re ial Decret, en tot cas voldri3 aclarir que s'ha 
acusa 1, aquesta Proposició No de Llei ele ser repetitiva 
i jo pens qu e de tot té manco repetició. És repetitiu 
asscgura r que la soeietat rura l menorquina no resul
ti afectada ele forma perjudicial per als pagesus, que 
són els agricultors a tHul principal? Es repetitiu asse
gur::tr que s'cxigeixen unitats mÍnimes de conreu per
que es pugui parcel-Iar, perque es PUb ruin fer elivisiuns 
de les finques que ,.'acolleixin a aquestes ajudes? T3m
poe no en parla el Reial Decr-et. És repetitiu garantir 
la reconversió agrícola? Tampoc, que es posiI1 ks me
sures perque ac;:o es garan~eixi no ha éso 
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Jo crec que el que nosaltres hem fet és eXigir que 
es posin les bases per tal que es tingui en compte la 
fragilitat de les Iiles, perque quedi clar que la mat e i
xa preocupació que tenen a Europa per al futur de l 
món rural a les zones am ena<;aeles pel c1espobbment 
també s'esten!2ui él un ter rilori limitat com ho és el 
nos tre, el territori limitat per exceHencia que són les 
jll es , on no és el pe rill el e despoblament, és el pcrill 
ele la sobrepressió urbanísti ca que fa perillar, i valgui 
la redundzLDcia, la mateixa existencia del món rural, 
aquest és 1'0bjecIiu ele la Proposició no de Llei en ler
mes globals. 

Gdlcies, Sr. Presielen1. 
" 

EL SR. PRESlDENT: 
Passam, ido, a la voLació, que p el sentit de les in

tervencions pareix que s'ha ele volar punt per punt, 
ates que hi ha eliversitat el'intencions de vot. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
elel pun t Ir. ele la F roposició no de LIó, es volen po
sar posar drets? Gracies . 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 19. Vols en 

contra, 27. Abstencions, 3. Queda rebutjat el punt Jr. 
que acabam de sotmetre a volació. 

Passam a votar el punt 2n. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contr a, es vo

len posar drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 19. Vols en 

contra, 27. Abstencions, 3. Queela rebujat també el 
punt 2n. que acabam de sotmeire a votació. 

Passam a votar el punt 3r. 
Sres . i Srs . Diput-ats que votin a fav'2r, es volen 

posar elrets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 
Passam a votar el punt 4t. 
Sre5. j Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar c\rets? Gracies . 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vo

len posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat ele la Votació : Vots a favor, 21. Vots en 

contra, 27. Abstencions, 1. Queda rebutjat també el 
punt 4t. que acabam de sotmetre a votació i passam 
a votar el punt Se. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en con1ra, es volen 
posar c\rets? 

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 19. Vots en 
contra, 27. Abstencions, 3, Queda també rebutjat el 
punt 5e que acabam de sotmetre a vota ció de la Pro
posició no de Llei del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

III.2.-PROPOSICIO NO DE LLEI RGE NúM. 
635/89, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTAR I 
SOCIALISTA, RELATIVA A LES E SCOLES INFAN
TILS. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam al darrer pun t de l'Ord r e del Día, que és 

el debat ele la Proposicici no ele Llei registrada amb el 
núm. 635/89 subscrita pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, sobre escoles infantils. 

Per defensar aquesta proposta, té la paraula per 
pan del Grup SOCIALlSTA, e l Diputat Sr. Góm ez i Ar
llana. 

EL SR. GOMEZ I ARBONA: 
Sres. j Srs. Diputats. 
Tornam a elur avui un tema d'escola semblant un 

poc al tema que vam dur ahil', la veritat és que el 
tema d'avui lliga bastant, pero fa referencia al període 
compres ele lOa tres anys. 

Trac\i cionalment, a les primeres etapes ele la vid::!, 
el e O a 6 , l'celucació era responsabi!!tat elels pares. 
Amb la incorporació ele la clona al món elel treball i 
el canvi que ac;:o va significar en el model i patró de 
vicla ele la lamília va fer que apareguessin les guarde
ríes, el que anomenavem guanleries. que exa ctament 
eren l1oc5 on posaven els aHots i els hi tenien unes ho
res , mentre la dona feia feina, pero no tenien cap ti
pus eI'orientació peelagogica ni cap tipus el'oricntació 
educa tiva. Amb el pas del temps s'ha vist, en inves ti
gacions psico-pedagogiques que s'han fet, que aquesta 
edat, aquesta etapa ele O a 3 o més ampliament de O 
a 6 té una importancia 11101t grossa cle cara al desen
volupament posterior ele l'aHo1. Amb ac;:o coincideixen 
educaclors, psicolegs, pedagogs, sociolegs; hi ha estu
di s , que de segur que qualque mestre d'aques:a sala 
haltra repassat, que expliquen claramen~ la importan
cia que ha tingut i que té una escala infantil correcta 
i adequada per al posterior desenvolupament de la 
persona com a una persona integra. Queda ciar que 
una mancanc;:a d'una educació infantil correcta pot pro
eluir situacions de marginació i frac as escolar, amb 
a<;:o volem dir que aquesta etapa és una etapa impor
tant , que el que no poelem Jel' és abocar l'aBot a l'edu
cació a partir deIs 6 anys i ara a partir deIs 3 si no 
hi ha hagut una pl'cparació no únicament quant a 
aprcnen~atge de conceptes, a memoritzar conceples, 
sinó quanl" a una experiencia elel que pertoca ser. 

Per tant, jo cree que avui en dia esta completa
m ent demostrat que les escales infantils, el que aban s 
anomenavem guarcleríes, són liocs on no únícament 
s'ha de ter guarclia i custodia deIs aBots, sinó que s'ha 
d'apor~ar un conjunl d'experiencies que afavoreixin 
aquests cl esenvolupaments que comentavem abans. Per 
tant, ]'objec tiu de les escales infantils hauría de ser 
desenvo1upar la persona des del punt ele vista físic, in
teHectual, afectiu i social. 

Com vos tes veuran, ar;:o que acab ele dir ara Higa 
un poc amb la definició que deiem ahir de salu!, in
tentar viure cada vegada e1'una manera més solidaria, 
autonoma i joiosa; per tant jo cree que una escola 
infantil correcta ajuda que la persona vagi creixent 
amb salut i per tant és importantíssima perque tin
guem una societat el més solidaria possibIe. 

Quina és la situació quant a escales infantil s que 
existeix actualment a Balears? La si!uació que existeix 
a Balears és una situació de desconcert, de desgavell, 
per dir-ho de qualque manera. Les escoles de O a 3, 
que són aquelles en les quals incidirem, perque de 3 
a 6 és intenció del Ministeri d'Educació i Ciencia que 
hi hagi una escolarització del JOO%, així ho ha anun
ciat en la seva Reforma Educativa, depenen en aquest 
moment, les eseoles, que n'hi ha bastants i que s'han 
obert sen se cap tipus de control, perque no existeiX 
cap tipus de control i depenen deIs Consells Insulars 
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per les competencies transferides de l'AINS a través 
de la Conselleria de Sanitat, hi ha escoles infantils que 
depenen d'Ajuntaments, hi ha escoles infantils que de
penen d'APAS, de pares preocupats per aquesta edat, 
i també hi ha escoles infantils que són privades, úni
cament amb un anim de lucre. 1 amb quins requisits 
s'han obert aquestes escoles infantils? A part de les 
deIs Consells, que ja venien més o manco reglades 
amb unes condicions físiques que encara que no fos
sin ideals eren bastants bones, les aItres s'han obert 
sense cap tipus de control ni requisit, no hi ha cap 
normativa en aquest moment, a nivell de Balears, es
pecífica per a escales infantils, ni una; únicament 
s'empren normatives legals que es poden emprar per 
a menjadors coHectius i per a altres tipus de sales, 
pero no específiques per a escoles infantils, tinguem 
en compte l'important i perillós que pot ser a¡;:o i, de 
fet, així ha veim, hi ha escales infantils, tots -ha re
cordaran, segur que tenen la imatge ele qualque esca
la infantil ubicada a un soterrani, d'altres que són a 
un segon pis, d'altres que tenen bona iHuminació, 
d'altres que no en tenen, d'al tres que tenen mesclats 
aHots d'un any, dos, tres i quatre anys elins una ma
teixa aula, o sigui que trobam tot un espectre el'esco
les infantils que realment ha depcs de la voluntat, 
pero sense que hi hagi una normativa per part del Go
vern. 

En aquest moment, l'únic que aquest Diputat co
neix que el nostre Govern, la Conselk:ria de Sanita~ 

aquí absent, ha fet quant a escales infantils és un De
cret de subvencions, de rep3rtiment de subvencions. 
Els criteris que es- marquen en aquest'Decret no afa
voreixen cap' tipus d'escoles infantils correcte, sinó 
que únicament són uns criteris que tendeixen a mas
sificar les escoles infan~ils i la veritat és que no afa
voreixen el tipus d'escola infantil que abans he esmen
tat que seria l'ideal on hauríem d'anar. La veritat, 
nosaltres voldríem, per a~o pt-esentam aquesta Propo
sició no de Llei aquí, que les dues Conselleries que 
poden incidir en els apartats de la nostra Proposició 
no de Llei es coordinessin, ,jo cree que a¡;:6 és una 
cosa facil entre dues Conselleries del Govern, i que 
regulessin cada una els dos apartats, pero conjunta
mento Un apartat, que seria el de les condicions higie
nico-sanitaries, i l'altre el ele les orientacions educati
ves i pedagogiques que haurien ele tenir o que podrien 
tenir aquestes escoles infantíls. 

Per que deim ar;:o? Quant él condicions higicnico
sanitaries, al comen¡;ament, al preambul de la Propo
sició no de LIei, es declara que segons l'Estatut tenim 
competencies, segons l'article 10, apartat 12, on es 
marca que tenim compe~cncies per regular les condi
cions de sanitat i higiene, per tant jo crec que es po
drien regular unes caractedstiques específiques que 
marquessin la il-Iuminació que han de tenil- les escoles 
infantils, que és molt diferent ele la d'una escola nor
mal, l'a'ilIament acústic és molt difcrcnt d'una escola 
normal, la ventilació, els waters, hi ha malta eliferen
cia de com han de ser a una escola normal í a unes 
escoles infantils segons les edats, quines mesures de 
seguretat, d'electricitat i to! un seguit de mesures en 
les quals jo crec tenen compctencies; cree, no, estic 
segur que tenen compeLencies i que en aquest mo
rnent no esta regulat. 

QUell1t a la segona part, les conclícions educatives 
i pedagiJgiques, nosaItres demanam que s'assenyalin 
per part de la Conselleria d'Educació i Cultura unes 
orientacions pedagogíques educatives, no es trac~a tant 

el'imposar, sinó de marcar unes línies i que a<;o cons
titueixi el que és el Pla de Centre; el Pla de Centre 
que a les escoles infanti1s també ha el'existir, que hi 
ha el'existir ja de O a 3 anys. Hem comentat abans que 
no volem unes escoles infantils que siguin únicament 
guarderies, volem unes escoles infantil s com a centres 
educatius, supos que des de la Conse11eria també ho 
volen. 

Per tant, aquest Pla de Centre seria un instrument 
agil, flexible, on es contemplessin unes orientacions. 
També podrien marcar aquestes orientacions, supo s 
que la Conse11eria tíndra prou imaginació i coneixe
ment per treure-Ies, quina titulació és necessaria per 
estar a les escoles infantils, I'horari adeguat que pe
clagogicament es recomana, els ratios per edat que són 
recomanables, en aquest moment hi ha ratios real
ment sorprenents, de 20 i 25 aHots d'un any d'eelat, 
quins objectius, quines activitats per grups el'edat. 

Aquesta Proposició no de Llei s'ha fet perque hi 
ha al!res Comunitals Autonomes sense competencies 
que han regulat de quaIquc manera aquests dos as
pectes. Jo sé que a vegades el Govern és molt suscep
tible al tema de les compclencies i que tal vegada 
pensara que no tenen competencies en aquest camp 
eelucatiu; jo els vull recordar que tot a110 que no re
guli l'Es~at ho poI regular la Comunitat Autonoma i 
precisament de O a 3 i ara amb el Llibre Blane de la 
reforma queda clar que el Ministeri d'Educació i Cien
cia ho deixa i marca que estimulara les Administra
cions Públiques perque aquesta etapa s'ordeni de qual
que manera i que el Ministcri coHaborara perquc 
s'ordeni, pero que les Administracions Públiques, pre
cisament en aquesta edat, queda dar en el calendari 
que ha presentat que el Ministeri no hi entrara perque 
és conscient que ja hi ha unes iniciatives preses i el 
que s'ha de fer és ordenar-les. Per tant, nosaltres creim 
que el nostre Estatut dóna prou competencies per po
der assumir els dos aparta! de la nostra Proposició 
no de Llei i confiam que el Govern vengui a bé a con-
siderar-ho. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. Portaveu deIs Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la parau

la el Diputat Sr. Trias. 

EL SR. TRIAS 1 ARBOS: 
Gracies, Sr. President. 
Molt breument per anunciar que el nostre Grup 

donara suport a aquesta Proposició no de Llei perque 
creím que és una proposició absolutament equilibra
da i encertada, per que no clir-ho? Es cert que hi ha 
una llacllna important quant a la regulació en materia 
d'escoles infantils i sobretot les que es refereixen, com 
deia el Dipu:at Sr. Gómez, a les que acullen els infants 
de O a 3 anys_ Aquest Grup, aquest Diputat ha tengut 
la preocupació de visitar algunes el'aquestes escoles, 
concretament no suportarien una inspecció sanitaria 
com q\lalsevol inspccció, i tal vegaela poc rigorosa, 
que es practicas a qualsevol establiment obert al pú
bIic, ens referim a escoles que recullen infants de O a 
3 anys. Jo cree que aixo hauria de ser un crit d'aten
ció als membres d'aquesta Cambra per tal que sortís 
aquesta Proposició aprovada per unanimitat, perque, a 
més, nosaItres entencm que aixó no suposa cap incon
venient pcr al Govern de la Comunitat Autonom3 pel 
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que fa a haver de fer invers ions o unes despeses que 
poelrien j LIS tiricar a vegades l'oposició elel Govern ü 

elel C.Jrup ele la majoria, sinó que senzillarncnt es trac
ta de ter una regulacíó q L1e seguramen t podría ser 
molt senzilla, D1011 simple i d'un a aplicació imme
liJata. 

Davant tol aixo, nosallres creim que aquesta Pro
pu~ ; c iú es m olt cn..:t:nacla i lor i 118menLaIlt la [alta 
c['intel es que se mbla clemosl rar el Govern per a aques
tes qües tions . com ja ha demos traren ahir en altres 
qüestions d'aspecte sanilari , no ::" dtres eloIlarem supon 
a <I clues la Prop oslcio. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per parl elel Grup Parlamentari PSM-EEM, té la 

paraula el Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La Proposició no de L1ei que presellta el Grup 

SOCIALISTA respon a una preocupacíó que nosaHres 
compartim al 10u%. Les escoles infantíls ara han com
plert -diu el preambul- una [unció assistencial impor
tant, pero descuidant les funcions educatives. Jo diría 
que la funció assistencial també s'ha descuidat molt, 
per part del Govern, i no em diguin, Srs Diputats d'a
quests escons, que sempre incidesc en els aspectes ne
gatius del Govern, incidesc en els temes on consta
tam que hi ha incompliments. El Govern també fa 
coses bones, poques al nostre entendre, pero ha hem 
de dir així de dar i llampant. 

El fet discu~ir avui una Proposició no de L1ei so
bre escoles infantils ens hauria de fer reflexionar so
bre al tres punts que la Proposició no de L1ei no con
templa d'una manera directa. Després de dos anys de 

_ser -anunciada pel Sr. Maravall, ara el Ministre d'Edu
cació i Ciencia, Sr. Javier Solana, ha presentat recent
ment la Reforma Educativa. Les innovacions més im
portan~s de la Refoill13 Educativa propasada pel 
Ministre d'Educació són l'ampliació de l'Educació Bil
sica obligatoria fin s als 16 anys, l'escolariLzació plena 
a partir deIs 3 i la rec1ucció a dos anys dcl batxiilenlL, 
així com la reforma de Formació Professional; el pe
ríode de O a 3 anys és un deIs buits del projecte go
vernamental, ja que la reforma només es compromet 
a [er una ampliació de l'oferta educativa, pero sense 
lixar qL!an i quin perCei1~alge de fillets atendra. 

Nosallres no entrarem ara a discutir la reforma 
educativa, voldrÍem tenir ocasió de fer-ho també en 

bé amb malta més gent, penJ que no comparlin de m o
ment amb el Govern Central, que no vol en aquest s 
moments transferir aquesta important maleria. Tan
m a teix ac;o no ha ele servir el 'excusa a la Conselleria 
d'Eelucació o a la Conselleria de Sanitat per regular 
les condicions eclucatives i peclagogiques que haurien 
ele complir les escoles in[antils susceptibles, per exem
pie, ele lchre subvt:ncions. E l:; ajuls dcls fons el'assi s· 
tencia social que van a les escoles infantils, també val 
a dir·ho. es canaIitzen per de legació a través deIs Con
sell s lnsulars de Menorca i d'Eivissa i formentera, el 
de Mallorca ja sabem que va rellunciar o va retornar 
aquesta delegació compet.encial; ido bé, es pot con di
CíOllctr, com a fel, des d'algunes Administ racions locals 
es poden condicionar aquests ajuts al [el que les es
coles infantils tenguin un seguit ele situacions que les 
faci acceptables eles del punt de vista sanitari, que 
aquí té una relació intrín seca amb les condicions pe
dagogiques. Hluminació, ventilació, aillament acústic, 
horari, són aspectes que poden ser contemplats des 
del punt de vista de salut i higiene clins les escales 
infantils, pero també tenen una transcendencia pedagó
gica enorme. 

En definitiva, nosaltres donarem suport als dos 
punts d'aquesta Proposició no de Llei i voldríem fer 
una reflexió última a tots vostes; Sres. i Srs. Diputats. 
S'ha posat molt d'emfasi en la importancia que té 
aquesta primerenca en la formació de les persones; 
la igualtat d'oportunita!s e[ectives entre els ciutadans 
i ciutaelanes es pot mesurar en bona mesura a través 
d'aquestes fórmules que permetin que no hi hagi dis
criminació des del comenr.;ament. eles de l'inici, en la 
materia formativa. Després, si les condicions naturals 
són unes o unes altres, sera la elisponibilitat de C3-

dascú la que ha determinara, pero el determinisme no 
pot venir donat per situacions ele discriminació inicial. 

Vaig sentir un important pedagog especialista en 
aquestes cdats, una conferencia magnífica que es titu
lava Qui vol assassinar Mazarl? Sres. i Sres. Diputats, 
el Govern de les Illes Balears i tots nosaltres segons 
el vot que donem, haurÍem de mal dar per no valer 
ass8ssinar inici8lment genis possibles, futuribles, com 
ho va ser un dja Mozart. 

Gracies. 

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

paraula el Diputat Sr. Jaén Palacios. 

aquesta Cambra, pero el que creim important és aCél- EL SR. JAEN 1 PALACIOS: 
bar el'una vega da amb l'aberració pedagógica que mai Gracias, Sr. Presidente. Sras. i Sres. Dipu~ados. 
no s'hauria d'haver permes, és a dir, la conslderació El Portavoz del Grupo Parlamentario SOCIALIS-
de les actual s guarderies com a simples magatzems de TA ha entrado en algunas consideraciones que conven-
manteniment d'infants. Ar.;6 no pot ser i el Govern de dría en principio y antes de pronunciarnos sobre la 
les llles Balears té capacitat reguladora, ho ha dit el postura del Grupo nuestro respecto a la Proposición 
Portaveu del Grup SOCIALISTA en aquesta materia, no de Ley, en cuestiones que conviene, digo clarificar. 
el Sr. Gómez, esmentant l'artide 11, apartat 10, ele Nos ha hablado de una especie de división de edades, 
l'Estatut d'Autonomia, perdó, l'artide 10 apartat 12, de O a 3 años, de 3 a 6 años, que es una división que 
aquí sí que hi ha competencia exclusiva i el Govern, yo no sé si es que está en la mente del Portavoz o en 
inexcusablement, ha de regular, ha d'intervenir en los periódicos que aparecen a veces, pero desde luego 
aquestes qüestions. en la ley no existe es!a división, el único sistema edu-

No és aixÍ, lamentablement, amb l'altre article es- cativo que existe vigente con la normativa que hay eS 
mentat. Com tots vostes saben, no hi ha transferen- la Ley 1470 que no habla absolutamente para nada de 
cies en materia educativa; el Grup SOCIALISTA o al- eso, la división es de 2 a 4 años y de 4 a 6 años, pri-
menys el Diputat que ha parlat en nom seu, coincidim mera precisión. 
avui sembla que amb tots els Grups en la necessitat La segunda precisión es que aquÍ, claro, cada unO r 
que a les Iiles Balears comptem amb aquestes impor- parece estar predispuesto a loar al Grupo o al Gobier-
tants competencies, coincidencia que compartim tam- no que le va bien y el Portavoz del Grupo SOCIALlS-
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TA ha aprovechado para hacer una loa un poco del 
Gobierno de Madrid y claro, contrariamente, acusar al 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de desgavell y, 
en fin, de poca preocupación en asuntos de esta te
mática. Ha dicho también que no hay ninguna norma
tiva específica y yo creo que estas cuestiones, cuando 
se afirman, lo que hay que hacer es afirmarlas con 
rigor y con seriedad, porque claro, eso no es cierto. 

Permítame, entonces, hechas estas consideraciones 
para redondear un poco el tema y hacer un recuerdo 
histórico, que es importante para situar el tema, las 
referencias históricas son importantes, y decir que el 
Grupo Parlamentario SOCIALISTA del Congreso de los 
Diputados, en el año 82, en febrero, presentó W1a Pro
posición de Ley de Escuelas Infantiles, cosa que tam
bién había hecho en el año 79, en el mes ele marzo. 
Han transcurrido del año 79 a hoy, al 89, diez años y 
en el mejor de los casos, desde el 82, siete años, casi 
siete años de Gobierno Socialista y aquella Proposi
ción de Ley que presentaron cuando eran Oposición 
resulta que duerme el sueño de los justos. Allí, en su 
artículo noveno, se encomendaban a los municipios 
funciones importantes ele información de expedientes, 
ele programas ele ampliación, reforma y mejora, con
trol de comedores, etc., etc. 

Se ha hecho referencia también por algún Porta· 
voz a la cantinela, ahora, elel Ministerio -hay otra 
cantinela, ahora, la cantinela ele la reforma educativa 
que yo pasaré por alto porque no es el momento de 
discutirla- , cantinela que a bombo y platillo se aun· 
cia continuamente, que llevamos más de dos al10S pen
sando que la reforma es cuestión de mjda, que se nos ' 
anuncia una Ley de Ordenación del Sistema Educativo 
conocida por la sigla de LOSE, que es una especie ele 
Loapilla, porque también hay que ser realistas y que 
desde luego nosotros pensamos que esto está muy le
jos de aprobarse y que además no dará tiempo, dadas 
las circunstancias actuales de la Legislatura, porque ni 
el Gobierno ha aprobado todavía el Proyecto ele Ley 
y por supuesto no se ha remi!ido al Congreso. 

Otras precisiones también que convendría hacer 
son del siguiente tenor, contrariamente a lo que había 
dicho el Portavoz del Grupo SOCIALISTA. En princi
pio, la existencia de una determinación heterogénea, 
determinación heterogénea que viene dada pm- una 
norma~iva; hay jardines ele infancia, parvularios, guar
derías infantiles, guardias laborales, centros transfe
ridos del INAS, que son los que tienen los Consells 
Insulares como se han hecho precisiones, e incluso 
centros mixtos que hacen funciones educativas y de 
servicio de acción social o de servicios sociales y no 
entro ya en denominaciones o terminología extranjer3, 
como "kinden garden» v otras acuñadas en muchos 
lugares. En segundo término e:\i~te una dispersión 
normativa que es cierta, a nivel de Reglamento, que 
está publicada hasta en el BOE; por ejemplo las guar
días laborales se rigen por una Orden Ministerial del 
72, las guarderías lo hacen por una Orden de 26 
de noviembre del 74, sin olvidar, como antes decía, 
las competencias del MinisLerio ele Educación en Lodo 
lo que haga referencia a la educación preescolac Es 
cierto que hay Comunidades Autónomas con compe
tencias plenas en materia educativa, las seis Comuni
d3des Autónomas que tienen compe~encias educélt ivas 
ya han regulado algo al respecto. esto es ciertu, Cata
luña entre ellas; por un DecreLo han regulado el as
pecto de orien taciones de carácter pedagógico. J un Lo 
a esta nurmativa además hay ordcnanzas labur~lcs ele 

oficinas, que son aplicables al personal administrativo 
de las guarderías, es cierto, es una dispersión en un 
caso más, y para muestra también, ya para colmo, hay 
ordenanzas municipales, como es el caso de Madrid, 
cuya ordenanza está clasificada como una actividad, 
que tiene licencia para actividad inocua, eso es lo que 
dice el documento para solicitar una guardería en Ma
drid, es una actividad inocua, yo creo que la termino
logía es bastante explícita. 

Por tanto de que no hay disposiciones, sí que las 
hay, lo que pasa es que hay una amalgama en la cual 
desde luego este Gobierno, esta Comunidad Autónoma 
no tiene competencia alguna, en todo lo que ya ha 
pasado no tiene ninguna responsabilidad, salvo en lo 
referente a los centros del INAS, en los cuales no me 
detendré. 

Hechas estas preclslOnes, yo creo que efectiva
mente desde nuestro Grupo compartimos el carácter 
de institución educativa de cstas escuelas infantiles, 
de estas guarderías, y que desde luego no es la única 
función, porque también cumplen funciones sanitarias 
y desde Juego también funciones sociales, porque aqueo 
llos sitios en los cuales hay nil10s ele un mes o ele dos 
meses, desde luego la función educativa ahí es mínima, 
como es ubyio, y existen muchas funciones de carácter 
social y sanitario, o sea que la concepción que ustedes 
parecen defender nosotros también la asumimos en este 
sentido y la asumimos desde hace tiempo, es decir, no 
la asumimos desde ahora porque ustedes no tienen 
que convencernos ele esto en nada en absoluto. 

¿ Qué es lo que us tedes pielen aquí? Pues dos pun
tos clarísimos en los cuales quieren regular las condi
ciones higiénico-sanitarias y por otro las condiciones 
educativas)' pedagógicas, que me gusLaría que me ex
plicaran un poco la diferencia que hay entre estos dos 
términos porque yo tampoco llego a aclararlo, tal vez 
por deformación profesional. Yo diría que por una 
part e las condiciones higiénico-sanitarias se podrían 
regular con carácter estatal en la reglamentación téc
nico·sanitaria del Estado y a partir de ahí la Comuni
dad Autónoma desarrollar eso. En cuanto al segundo 
punto, elecir que nos parece prematuro que esta Co
munidad Autónoma regule esas condiciones en la ac
tual situación, cuando el Ministerio de Educación y 
Ciencia tiene pendiente, la Reforma Educativa no sa
bemos cuanelo se producirá, pero que Liene pendiente, 
como decía antes, la Ley de Ordenación del Sistema 
Educativo. 

Por tanto, nosotros, no es que estemos en contra 
del punto segundo ni en contra tampoco del O a 3 
al10s, que es una clasificación que ustedes se la sacan 
de la manga, es una clasificación pedagógica, pero no 
legal, pedagógica sí, pero no tiene ningún sustrato le
gal, y que lo que··diríetmos es quc nosotros esperaría
mos a que el Ministerio de Educación, el Gobierno sa
case la Ley de Escuebs Infantiles que esperamos 
clesde el ano 79. EnLonces, cuando eso esté realizado, 
cuando todo esto esté dicho, a nosotros sí que nos 
parecería desde luego fundamental desarrollar esto. 
Anunciar que en la COllselleria correspondiente, de 
Sanidad :Y Seguridad Social, existe un anteproyecto al 
respecto .Y qL:e estc.\ pendiente ele remitirlo al Gobierno 
y al Parlamen~o, si le concede el Gobierno la aproba
ción, cuando se desarrollen esas circunstancias que 
p<.;rmitan, como elecÍG antes, la facilitación ele estas 
dus cosas que ustedes piden en este momento. La pos
tura ele nuestro Grupo, ]lar :anto, se eleduce: es que 
aun compartiendo cri:erios de filosofía general de lo 
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que hayan de ser estas escuelas infantiles, nos lleva a 
una votación en contra de los dos puntos. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Gómez Arbona. 

EL SR. GOMEZ I ARBONA: 
Sí, Sr. President. 
Després de sentir com han ~lDat les contestacions 

deis cliferents Grups, he ele clonar les grilcies al repre
centant elel CDS i al represen tant del PSM-EEM, que 
clollen suport a la nastr:l Propo ' ¡ció n d j j. 

Quanl a les matisa iOI s qL'l' h~ fe l 1 representant 
d 1 Crup POPULAl , h · de dir que m scmbla que pel 
que ha di! m'ha donal la raó n l L el que jo he ex
plicat abans. Realment eH ha dil gu s', que hi ha lOl 

un segui.t de nom. el escoles in:antils, la qua l cosa 
r1'o ora qu hi ha un deseOn erL, que hi ha una fal

ta d r gu lació. Jo en cap moment DO he dil que el 
desgavell era del Gavera, he dit que el de gavell era 
de la gr an quantital d'es oJes infanlil , gua1'der ies, e l 
que v(') le les vulg\!o d il-, fins i lot no.rns a lem a nys, 
aquest s el desgavell, no que a ixo igui culpa del 0-

ern, jo en cap momepl no be critical el GovCTIl, m'ha 
sembla l que la m eva Proposic ió no ele L1ei no era el'a
tac a l Govern, que era ulla Propo ·ieió no de Llei ons
tmctiva, perqu jo cr c que el C vem poclia r co lLir 
aquesta orienlació, aquesta iniciativa, i per lant dur-Ja 
endavant. 

El Sr. Jaen, el senyor representant del Grup 
POPULAR ha emprat la Seva intervenció per parlar del 
Parlament de l'Estat EspanyoI. Jo crec que a<;o és un 
mal costum que hauríem d'intentar evitar, vull dir que 
aquí vením a parlar deIs temes de Balears i no a tirar 
pilotes fora , vull dir que és un mal costum que a ve
gades tenim tots perú que el seu Grup té per norma. 

La verítat és que nosaltres creim, ho tom a repe
tir, que h i 11" )a p,rimera part que ja ho podríem fer 
i que la segolla pa l-l dep en ele la voluntat que tenguin 
o no tenguin d'autogovern. l.a Proposició de Llei d'ahir 
em va dcmo irar i la d'avu i m'llo torna a reafirmar 
que hi ha una falta, que hi ha una manca ele voluntat 
d'autogovern, la veritat, quan poden fer alguna cosa 
no la volen fer, esperen, sempre esperam, sempre filS

peram. 

PREU DE LA SUSCRIPCIú 
Un any 
Sis mesos 
Tres mesos 
Preu de l'exemplar 
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Una altra cosa que m'ha sorpres del representant 
elel Cmp POPULAR, per ser una persona que crec que 
coneix aquests temes, és que em eligui d'aquesta divi
sió de O a 3 i cle 3 a 6, a~o és una divisió cIarament 
demostrada des del punt cle vista peelagogíc, aquests 
do bloc. que hi ha de O a 3 i le 3 a 6; n aquesl roo
ment, el Minislc l'i d'E<lucació i Ciencia , Q aguest mOr 

I11c..:Ol ja fu una esco larilZació le 3 a 4, 4 a 5, P a 6; ele 
O a 3 en ag ue t momenl, és ver el qu vo le ha dit, 
no hi ha cap Llci e1 'Escoles In[antils i pe l qu s mbl o. 
no o'lti haura. J cm , p r tan l, e l no tr ovcrn a tra
vés de la Consellcria d'Educacíó i Ciencia que faci una 
normativa, no cal que sigui amb rang ele llei, nosaItres 
no volem tanta cosa, unes 6rientacions perque pu
guem regular de qualque manera el que es fa a les 
escoles infantils. Vosbe m'ha dit una cosa que també 
m'ha sorpres, que é que ele O a J any no es pot fer 
educació, jo he repetit que 1 s e coles infantils. no són 
perque vagin a aprcndr uns concep tes, sinó perque 
¡'educació ¡'entenc des d' un punt de vi ta global, per 
a<;o m'ha sorpres que voste em digui que no .. es pot 
fer educa ció de O a 1; des que hom neix apren coses 
que tenen una importancia molt grossa en el desenvo
Iupament posterior i ayO ho sap voste, a<;ó ho sapo 
Lament que el Govern no doni suport a aquesta Pro
prosieió no de LIei. 

Gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat passam a votació de la Proposició 

no de Llei, que si no hi ha objeccions es votarien els 
dos punts conjuntament. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la Pro
posició no de LIeí del Grup Parlamentari SOCIALISTA 
que acabam de)lebatre, es volen posar drets? Graeies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en 
contra, 27. Abstencions, cap. Queda rebutjada la Pro
posició no de Llei que acaoam de sotmetre a votació 

Sres. i Srs. Diputats, él proxim Plenari sera 
dijous que ve a les cinc de l'horabaíxa. S'aixeca la 
Sessió . 

2.000,- pessetes 
1.000,- pessetes 

500,- pessetes 
100,- pessetes 
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