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DIARI DE SESSIONS DEL 

PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
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Presidencia 
del Molt Il-lustre Sr. Ieroni Alb.ertí 1 Picornell 

Sessió celebrada dia 18 de maig del 1989, a les 17 hores. 

Lloc de celebració: Seu del Parlamení 

SUMARI 

I ).-PREGUNTES: 

1) RG.E. núm. 822/89, presentada peZ Diputat Sr. Lloren{: Rus i laume, del Grup Parlamentari SO
CI ALISTA, amb la formulació següent: 
"Pensa el Conseller d'Agricultura i Pesca dur endavant el Projecte de Cultiu del Elat de les ln-
dies per al consum del ramat vacú?" '. 

2) RG.E. núm. 823/89, presentada pel Diputat Sr. Lloren{: Rus i laume, del Grup Parlamentari SO
el ALISTA, amb la formulació següent: 
«Quin tipus de control ha pres la Conselleria d'Agricultura davant el que es denomina (<Qus en
verinats amb la 4-a111inopirina?". 

3) RG.E. núm. 824/89, presentada pel Dip1ltat Sr. Llorent; Rus i laume, del Crup Parlamentari SO
CIALISTA, amb la formulació següent: 
«Quines mesures ha pres la Conselleria (1' Agricultura i Pesca per tal d'evitar la proliferació de 
I'Hemorragia Vírica?". 

4) RC.E. núm. 813/89, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc López i Casasnovas, del Grup Par
lamentari PSM-EE¡I¡I, amb la fonnulació següent: 
"COI11 s'han distribll"it els 8 milions de la partida pressupostaria de Cultura destinada a ajuts 
per publicar i editar les enciclopedies de les fl/es dins el Pla de Subve11cions Singulars en ma
leria deis /libres i biblioteques?». 
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TI) - MOCIONS: 

1) R.C.E. núm. 781/89, presel1tada pel Crup Par/amenlari PSM-EEM, derivada de la Interpel-lació 
R.C.E. núm. 597/89, relativ(L a la política del Cavan en maleria de treball. 

2) R.G.E. mím. 787/89, ¡nescl1/ada peZ Crup ParlCllnellfari SOCI/1LISTA, deril'{ula de la Interpez.¡a
ció R.C.E. 11líll1. 602/89, relativa a la política ferial del Co\'em. de la C.A. 

111 ).-VOTACIO de la Proposició 110 de L/ei R.C.E. núm. 1799/~g; <t'r~~elltada peZ Cmp Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a progrilll1.a de recupcració d'arxius fotografíes, empatada en Comissió. 

VI ).-PROPOSICIO NO DE LLEI R.C.E. nÚI1l. 626/89, presCIlla!1a pe! Crup Par[wllcl1/ari PSlvJ-EEM, relati
va a la presen/nció per part del Covern d'una L/ei d'Uni/ats Mí¡¡imes de Conreu a les Jlles Balears. 

V).-DICTAMEN de la Comissió d'ECONOMIA, HISENDA 1 PRESSUPOSTS sobre el PROJECTE DE LLEI 
de Taxes en matCria de T¡¡risme i Carreteres (R.e.E. n1Ím. 3048/88). 

I.1.-PREGUNTA R.G.E. NUM. 822/89, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. LLORENC;: RUS I JAUME, 
DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. 
Comen<;:am el Plenari elel dia d'avui al qua] se'ls 

ha convocat, segons l'Ordre del Dia que se'ls ha repar
tít oportunament, comenc;ant pel punt I referit a pre
guntes. 

Per formular la registrada amb el núm. 822/89, so
bre el projecte de cultiu de blat de les lndies per al con
sum del ramat vacú, té la paraula el Diputat Sr. Llo
rene; Rus i Jaume. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
MulteS gracies, Sr. Presiden t. 
Sr. Morey, Sr. Conseller, la pregunta és clara, és 

a veure si continua endavant el projecte de cultiu de 
blat de les lnclies que al seu dia ja va iniciar la Con
selleria. 

Gracies. 

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

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

Gracies, Sr. President. 
Efectivament aquest és un projecte que la Conse

lleria considera important per diverses raons, en pri
mer lloc perque seria la primera vegada que dins una 
illa podríem posar en contacte dos mercats diferents, 
el mercat de la producció i el mercat del consum, i a 
més crec que tots els estudis que ha fet la Conselle
ria demos tren que aquesta és una bona solució per 
resoldre el problema de l'alimentació de fibra a partir 
de la tardor i l'hivern proxim. Ens trobam amb una 
dificultat, en aquests moments, el dia d'avui, després 
de diverses reunions i després d'una actuació divulga
dora jo cree que molt interessant de l'extensió agra
ria, hem aconseguit que es produeixin 3.334 tones de 
blat de les índies, pero la demanda deIs ramaders és 
tres vegades aquesta xifra, són 9.000 tones, és a dir 
que ens trobam per davall de la capacitat de produc
ció. A les darreres reunions que hem tengut a la zona 

'. 

de Sa Pobla pareix que es desperta la inquietud deIs 
productors i estam disposats a ajudar al tema de l'ad
quisició de la maquina de reco}]ectar perque els cos
tos ele producció resultin el més barats possible, una 
operació que malauradament només és pot fer a Ma
llorca, desgraciadament no es pot fer a Menorca, pero 
creim que si arrencam per aquesta via comenc;am un 
caml 1 rompem aquesta resistencia que té el pages de 
cultius vegetals a modificar les seves actituds. 

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

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Gracies, Sr. President. 
Satisfets de' ,sentir que' va endavant i sobl~etot, 

també coneixent aquestes daLles, Sr. Consellcr, -d'aques
ta necessitat que hi ha d'aquest típus de blat. Ara bé, 
només dues premisses perque queeli clar: Nosaltres 
entenem que ha d'intensificar l'explicació a tots els 
pagesos, perque entenem que en certa manera hi ha 
una postura de silenci administratiu, si fos referent a 
1 'Aclministració, en aquest cas és referent als pagesos, 
perque creim, i voste ho sap, que no hi ha hagut per 
ventura la contesta que en un principi fins i tot voste 
hagués voIgut, per tant en principi hi ha un cert boi· 
cot, si es vol dir així, de no contestar les famoses llis· 
tes que la seva Conselleria va iniciar. Per tant, perqu~ 
aquestes llistes s'omplin, ja que vertaderament és ne
cessari, intensificar aquest aclariment a aquests page
sos perque entenguin que ai~o és una cosa bona i l'al
tra, a pesar que també sé que ho ha tengut en comp
te una mica, són el tema i factors, per exemple, del 
transporto Voste sap que aixo en certa manera pot en· 
carir, que pot ser una de les causes per les quals el 
pages tengui una certa por a afegir-se i posar el seu 
nom en aquesta !lista, perque li he de recordar una 
desagradable experiencia ... Turó, a Campos, fa un cert 
temps, ho die perque 1i quedi clar, no sigui cosa que 
aixo siguin causes que tenguin encara in mente els 
pagesos i que en certa manera no es vulguin apuntar 
a aquesta llista, que vertaderament és necessaria. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la parauIa el Sr. ConselIer d'Agricultura. 
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. 
Efectivament és aquesta la feina que ens pertoca 

fer, de divulgar, aclarir malentesos, possiblement els 
rnalentesos vénen per aquesta causa: abans de fer 
aquesta operació, obviamcnt varem fer uns estudis so
bre cost de producció i en aquests estudis ens sortia 
que el cost de producció podia ser entre tres i quatre 
pessetes; clar, són costs de producció de finques expe
rirnentals molt preparades i els pagesos varen consi
derar que a ells els sortiria més car i al principi es 
va parlar d'un preu indicatiu de 5 ptes. per quilo i els 
pagesos es varen mostrar reticents, deien que a 5 ptes. 
el quilo no era rendable, per consegüent el que hem 
fet és treure tot preu indicatiu, que es vengui i el 
compri al preu que s'ajusti i continuam amb la idea 
que nosaltres subvencionarem una pesseta per quilo 
el transport, de tal manera que el pagés vengui el 
producte ja en camió. 

I.2.-PREGUNTA R.G.E. NUM. 823/89, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. LLORENc; RUS I JAUME, 
DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

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

823/89 sobre els ous enverinats amb la 4-aminopirina, 
té la paraula el Diputat Sr. Lloren<; Rus i Jaume. 

EL SR. RUS I JAUME: 
Gracies, Sr. President. 
El nomet se'ls en duo La veritat és que la pregun

ta també és clara, en aquest cas més que res voldríem 
saber les mesures i control que ha fet aquesta Conse
Ileria respecte d'aquests ous, atesa la seva perillositat, 
fins i tot que poguessin afectar la persona humana. 

Gracies. 

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

cultura. 

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

En primer lloc, dir que legalment és permes em
prar ous enverinats per eliminar salvatgina, pero sem
pre amb autorització expressa, la qual cosa no s'ha 
donat a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, 
no hem donat -i ho hem comprovat- cap tipus d'a
quests permissos. La historia comen¡;:a quan amb un 
control rutinari de la Guardia Civil, a Madrid, s'atura 
un camió, clesprés d'una denúncia de la institució 
Adel1a, s'atura un camió d'olls enverinats, s'inicia lIna 
investigació i aparcix una empresa on es troben un 
milió d'ous enverinats. Les instruccions es varen pas
sar al jutjat, el jutge va recollir tota la informació i 
entre aquesta hi havia el llibre de clients. Pel que nos
altres sabem varen entrar, com dic, iHegalment a Ma
llorca, perque no hi havia pemlís, 14 caixes amb 4.680 
Ous enverinats amb 4-aminopirina, no 16 com ha die 
la premsa. L'aminopirina és un producte molt toxic, 
altament letal, totalment soluble en aigua i actua so
bre el sistema nerviós; a Madrid ja es coneixen en
verinaments de 4 voltors i una aguila imperial per 
aquests ous. 

Nosaltres hem demanat a lCONA que en cas que 
tengués coneixement d'aquest Ilibre de clients i deis 

qui aquesta empresa els va vendre aquestes partides, 
ens ho comunicas perque nosaltres prenguéssim les 
mesures adients de tipus sancionador. 

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

EL SR. RUS I JAUME: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Consellcr, és cert que aquí hi ha hagut per

sones i fíns i tot una societat que han adquirit aquests 
ous, aquests ous són usats sobretot per vedats parti
culars, aleshores el temor és enorme. Jo no sé si des 
del punt de vista el'iniciativa o d'actuació d'ofici, jo 
crec que la seva Conselleria hauria de fer una especie 
de sondeig o almanco una consulta a totes les associa
cions o vedats legals que hi ha actualrnent a Balears 
almanco per tal de coneixer quin tipus de verí, si 
n'usen, i quins són els llocs on normalment els solen 
coUocar, si la coHocació d'aquest verí es fa amb les 
mesures legalment establertes, amb els avisos corres
ponents, pcr tal d'evitar un perill latent, que en prin
cipi no coneixem que hagi tengut cap conseqüencia, 
pero que és permanent. Si a iniciativa d'aquesta Con
selleria j:t es fes aquesta feina, nosaltres entenem que 
almanco un tant per cent mol t gros d'aquest periil se
ria evitat i almanco aquests vedats i aquestes as
sociacions i aquestes persones estarien en comunica
ció i posarien en coneixement de la seva Conselleria i 
deIs organs corresponents els llocs on s'ubiquen i 
quins tipus de verins s'utilitzen. 

Gracies. 

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

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

Gracies, Sr. President. 
La Guarderia Forestal obviament és alertada des 

que· aixo va apareixer a la premsa; si a nosaltres se'ns 
diu que en un lloc hi ha qualsevol tipus de verí, in
dependentment del tet que sigui o no 4-aminopirina, 
jo repetesc que és iUegal en aquests moments, perque 
nosaltres no hem autoritzat i la llei diu que s'ha d'au
toritzar expressament, nosaltres no hem autoritzat, per 
consegüent és una infracció i nosaltres .també volem 
dir que :1 les recents reunions del Consell de Ca<;a, des
pusahir a Mallorca, ahir a Menorca i avui a Eivissa, 
s'han avisat totes les societats de ca~adors que exis
teix aquest perill i que tenguin molt en compte que 
nosaltres perseguirem aquest tipus de coses . 

I:3.-PREGUNTA R.G.E. NUM. 824/89, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. LLORENc; RUS I JAUME, 
DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

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

824/89 sobre la proliferació de l'hemorragia vírica, té 
la paraula el Diputat Sr. Lloren<; Rus i Jaume. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Gracies, Sr. President. 
Aquesta pregunta, amb autorització elel Sr. Presi

dent sera retirada, ates que avui matí amb comparei
xen\=a del Sr. Conseller s'han contestat tota una serie 
de mesures que anaven implícites amb aquesta pregun-
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tao Sobrclot, es retira tenint la promesa lmmal del Sr. 
Conselle r qu e les mesure.,; de vi giláncül que ens ha ex
prl' :,sd l 3\ ui mali a la Comissió SCTaJl accenluadés i 
que es rariJ un seguil11cnt del tema. 

Gri.lcies. 

J .4.- PREG UNTA 
TADA P E L DIPUTAT 
CASASNOVA S, DEL 
EEM. 

EL SR. PRESlDENT: 
Molt es grá cics. 

R.G.E. N UN!. 813/89, PRESEN
SR. lOAN FRANCESC LOPEZ 1 
GRUP PARLAMENTARI PSM-

Relirada la pregullta núm. 3, pas~alll a b quarta 
1 clalTera p r egunta d'avui, regislrada amb el núm. 813/ 
89 , sobre (:'·Is 11 milions de la partida prcssupost~\I' ¡;\ de 
Cultura destinada a ajuts per publicar i editar les en
cicloped ies de les Jlles, :é la paraula el Diputa! Sr. 
loan Francesc López i CasaSllovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Al BOCAIB núm. 24 l!e dia 25 el e febrer sortia una 

resolució de la Consdleria de Cultura, Educació i Es
ports per la qual sortia a coneíxcment públic un Pla 
de Subvenc ions Singu!cu s en matcria de !libres i bi
bliotequcs. Dins aquest Pla hi havia un punt IIl, que 
eren ajuts a cnciclopedies ele les Illcs, per al qual hi 
havia una partida prcssupostaria ele 8 milions ele pes
setcs. La pregunta és molt senzilla, clemanam si a 
l'hora, avui, ja s'han distribu"il els 8 milions i en de
finitiva com s'han distribu"it. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar lé la paraula la Consellera de Cul

tura, Educació i EsporlS, Sra. Maria Antonia Munar. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTURA 
CM." Anloni ;:¡ iVlunar i Riutort): 

Gracies, Sr. Presiclent. 
Sí, avui matí m'han comunicat que .ia s'havia re

partit per la Comissió Avaluaclora i que el repartiment 
era 7 a Mallorca i I a MenO¡·C;l. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Si no m'equivoc, quan el Par.tit Socialista Obrer 

Espanyol va presen~ar una es mena en aquest sentit als 
pressupostos, la Ponencia ele Pressupostos la va des
estimar, pero en Comissió, elespl-és, en Comissió d'Hi
senda es va recuperar aquesta esmena i va ser apro
vada i en el seu concepte es dcia que serviría per aju
dar les encicJop,~dies de Mallorca i de Menorca i 
també per promoure, si no n'hi havia, la d'Eivissa. En 
aquest sentít nosaltres continuam c1emanant si és pos
sible conéixer cls criteris amb els quals s'han c1is!ri
buit aquests 8 milions de pcssetes, 7 i 1, pel que veig. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTURA 
(M.a Antbnia Munar i Riutort): 

Grades, Sr. Fresident. 
Sí, recordant el que voste deia, realment el Grup 

h\l·l~lmenlarj SOC IAl.i STI\ va prese Jllar una eSl1lena 
als Pre,supos'u' GeJlt·J · ~ds e1 'aq ues ta CUllluniuII, era la 
m'lm . 2J,~Oí¡)8 i es dCl1lall,l\ a J"illlpuls a les cnciclopc_ 
di,-'s in"ular" Cil \ ies de publicací,J. Es va api"Ú\·~\r ja 
e11 Punénci,\. la COlls,-·lk r;" ele Cu l~urél, Educacili i f~,. 
pon;; \a fel una eOil\(JC~lt :Jri:1 pLlbli'-a al BOCA1B, al 
núm. 24, ek lL:ta 25 de l eb ¡·\."l" del 80, POS,lIlt la Rc.,u
lució cle b CUI1~eikrja de Cultura, Edu'-·éLCíÓ i Espurts 
Lle día 13 ele fcbn:r lkl 89 lid Pla de Sllb\'<.'llcilln ~ Sin
gubrs en Tl1'lt~·ri'l ele !libre j biblioteca. Desp res, b 
ConselkrÚl Lié Cultura, Eelucació i Esports \'a rebre 
ctues pelicioJls que compliell els n~quisits d 'el1c iclopc_ 
clies, una de ]via¡lorca j J"alln.l de Menorca. Rl'uJlida la 
Comissió A\ ,1Juaclara de SUb\'c'IlCl011S eJl m<l ~e l- ja de 
CuLura el pa;,s,it dia 20 de mar,,;, es ya establit' que 
de ler-se el lTpartíment pel nombre u ·exempbrs, en 
cas que fu~ aquesta la ]iroposta que es decidís ¡inal· 
ment, li COl rcó>ponien a l'Enciclopt.'dia de Menorca 
93.441 Pls. i eSLablert el repartiméllt habitual entre 
iiles, corresponicll a l\'kn orca 8'-10.000 Pts.; aixó era mo
t inlt en p¡'illlcr Iloc pcl nombre d'exemplars, que són 
220.000 fa scicks JJlen sua1s en el cas de Mallorca j 2.600 
men~uals en el cas de Menorca. Al final es va decidir 
que el repartiment fos de 7 a 1, primant I'Enciclope
dí a ele Menorca i superanl aquesta EncicJopeclía en 
mol~ les ajudes de subveneions rebucles amb anterio
ritat. Li recurd que la quantitat per sub\'enció ele I'élny 
passat a l'Enciclopedia ele Menorca era de 700.000 Pts. 

Il.l.-MOCIO R.G.E. NUM. 781/89, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM, DERIVADA 
DE LA INTERPEL.LACIO R.G.E. NUlvl. 597/89, RE LA
nVA A LA POLITICA DEL GOVERN EN MATERIA 
DE TREBALL. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el pUl1i 1 de l'Orclre del Dia, passam al se

güent rdcril a Mocion s. 
Per defema¡ la J\iloció registrada amb el núm. 781/ 

89 ~ll bscrita pel Grup Parlal1len~ari PSM-EEM i deri
vacla de la InlcrpeHació núm. 597/89, sobre la política 
e1el Govern en materia de tl"eball, té la parauLl. el Por
té1\'t'u Sr. López i Casasnov'ls. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracíes, Sr. Presielenl. Sr~,s. i Srs. Diputats. 
Després de 15 elies c\'haver vist una interpdlació 

respecte ele la politica de treball que en termes gene
ri es du a terme o no e111 a terme aquesta Comunital 
Autónoma, és obvi que una de les propostes de resO
lució que el nostre Grup havia de presentar i presen
ta avui en aquesta Cambra és una constatació, senzi
llarnent constatar que l'article 12.7e de I'Estatut e1'Au
tonomia, que permetria el elesenvolupament reglamen
tari normatiu de la legislació laboral ele l'Estat, aquest 
punt continuLl. essent lletra morta tal com esta ara el 
ritme, el nivel! de transferencies de competcncies a la 
nos tra Comunitat Autonoma. 

Constatar aquesta situació, obliga immediatament 
a demanar una actuació de l'Administració Autonomi
ca clavant l'Administració Central de l'Estat per tal de 
materialitzar aquesta funció executiva que ens corres
pon. La resposta probabJemen l .ia .la sabem, pero nO 
'ha de perdre per manca d'activilal i per man.ca ele 

voluntat, atesa, a més a més, la gran importancia de 
la temalica que conSLatavem. Era el Ministre de Tre· 
ball , Sr. háv z, qui re en I.men I xplicava que dins 
l'any 88 hi ha hagut un augment d'un 46 %, ho es-
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ment de memoria, de sinistrabilitat laboral, d'accidents 
iaborais constatats dins l'Estat Espanyol, almenys a 
nivel! oficial, ja sabem que a nivell extraoficial n'hi 
ha molts més. 

Aleshores, aquesta qüestió obliga a un augment de 
la funció inspectora, un augment de la funció inspec
tora, pero, que no pot ter directament la Comunitat 
Autónoma, sí que pot establir aquests vincles, aquests 
lligams de coordinació que d'alguna manera eren anun
ciats pel Conseller de Treball, Sr. Tur, en una inter
venció que va fer día 5 de maig del 1988 davant aques
ta Cambra. En aquella intervenció, constatant un se
guit de coses, es deia entre d'altrcs que a causa de 
la reiteració del tema per part del PSM-EEM, la Co
munitat Autonoma anava ver~ebrant -llegesc textual
ment- aquesta Conse!leria, i una de les coses de que 
parlava era de la necessitat cl'informació. Deia <da in
formación para nuestras islas es esencial, porque cuan
do llegan aquí con la ilusión de un trabajo promeLido, 
quizá remitido, se encuen1ran con que si no lo obtic
nen la salida ele nuestras islas es muy cara, cuesta 
mucho dinero y hay que saber estas cosas». 

Es evident qUe no .hi ha transfcrencics economi
ques per dur él terme una política concreta de treball 
eles ele b se va ConselJeria, pero també és evielenl que 
la Conselleria de Treball, igual que la Conselleria el'In
elústria i Comen; o igual que la Conscileria de Turis
me, té uns pressupostos que degudamcnt utilitzats po
den servir per a la generació d'ocupació, poden servir 
a més a l11és pe1' a una ele les runcions b:tsiqu~s que 
creim que bauria ele lenir 1 'AL! tonomia dins aquest 
camp tan important COIIl éso la necéssitat d'establir 
una [ormació ocupacional, no em referesc a la forma
CIO professional reglada, sinó a la fonnació ocupacio
nal que via INEM, Institut Nacional d'Ocupació, es 
pot anar establint i es pot anar [ent. Sabem que les 
deficiencies són múltiples, pero el'a;:o en parlaré en el 
darrer punl d'aquesta inlervenció. 

Seria, pero, hipócrita, seria insuficient parlar de 
manca de competencies en el primer punt sense fer 
re[crencia a les possibilitats reals que tenim en aques
ta Comunitat Autonoma pe1' ter possible que la veu 
deis treballadors, que la veu deIs sindicats concreta
ment, tengui presencia, lengui audiencia en aquest Go
yerno 

Que va succeir amb el Consell Economic Laboral? 
Recordin perfectamen t que a l 'an terior Legislatura 
aquesta Cambra va aprovar la cunsLitució el'un Con
sell Econól11ic i Laboral. Entre les múltiples funcions 
que podia exercir aquest Consell, hi havia la de for
mular propostes al Govern o Conselleries l-eferieles a 
política social o laboral, així corn infonTiar sobre els 
projectes confeccionZlts pel Govern sobre aques1es ma
teries; hi havia la possibilitat e1'elaborar elicUllllens, 
resolucions, informes o estuelis per iniciativa propia o 
a pctició del Govern, elel Parlament, en mat0ria labo
ral i social; hi cabia proll:oure les funcians ele media
ció i arbitratge, un pun~ lonamen1al que algunes Co
munitats Autonomes han sabu 1; exercir sense compe
teneies, substituint el'alguna manera les funcions de 
l'IMAC; hi cabia també ~rebre, si més no amb una pe
riodicitat semesll-al, informació del Govern en~orn a 
la situació economica ele b C0111uniU11 Autónoma i él 

les línjes generals cl'aetuiJció del Cm'ern en aquesta 
materia; hi cabia, en definitiva, ter molles coses, pro
maure la participació en congrcssos, curüerencics so
bre qtiestions laborals, e~c. 

~""='b====~=====~'_~' __ ====== 

I que s'ha fet? Jo cree que no és dir cap disbarat 
que el Consell Económic i Laboral va néixer mort, al
menys quant a voluntat política d'actuació, i si va néi
xer mort no és estrany que la seva existencia hagi 
estat senzillament un fantasma. 

Tanl11ateix pensam que és increlble que si els tre
balladors 1inguessin la possibilitat de elir, no tingues
sin res a dir en aquesta Comunitat Autónoma sobre 
que succeeix a determinats sectors com Construcció, 
Hostaleria, Indústria, sobre el retorn a unes formes 
Eorya endarrerides d'organització de trebalL Sembla 
mentida que els treballadors no diguin -perquc no 
poden elir, ób"iament- sobre el fel que en molts ca
sos passa en augment de la productivitat del treball 
o per dir-ho més clarament amb un fort augment de 
l'explotació del [rebal!, amb la sinistrabilitat laboral 
que elu en conseqüencia. Tal volta no sabrien dir res 
els treballadors en aquests fórums participatius sobre 
els tractes especials que es reserven als jovcs que en
tren a un !loe ele treball precari, o sobre la discrimi
nació ele les dones, o sobre les velles i noves fórmu
les de perillositat en I'organització ele la feina? La mo
notonia, ia parcialització, la segmenlació en les [un
cions dins la ca elena productiva, el ritme de treball; 
cal anal' al tal! a veure com es fa feina avui en dia 
en la conslruceió a les nostrcs i!les i no és estrany 
veure després la sinistrabilitat laboral. 

El nostre Gnlp que ha cregut sempre que l'Auto
nomia hauria de ser un factO!- d'aprofundiment en la 
democracia. Nosaltres, des de l'esquerra, sovint hem 
dit i repetim I'advert.encia que la socie!:.l1 de lliure 
mercat, ele liberalisll1c sense correctius, no pot ser un 
camp de batalla sense arbitres. Dins aquest camp, si 
no hi hagués arbitratges, els grans poders i decisions 
venell-ien donats per uns grups restringits, jo crec que 
vénen donats per uns grups restringits, potser d'in
dustrials, d'hotclers, d'homes ele finances, ele políties, 
pero fora, lluny deis lligams de control democrático La 
qüestió ele fans és aquí i ara com es desenvolupa l'ar
tiele 9 de l'Eslatut el'Aulonomia, convé que recordem 
]'article 9, parla que enlre les institucions d'autogo
vern cal promoure la participació deis diversos sectors 
deIs ciutadans ele les riles Balears en la vida política, 
cultural, economica i social. 

Pcr a nosal~res és una gran assignatura pendent 
d'aquesl Govern. Es necessari un Govern Autonomic 
no sois elegit elemocratieament, sinó que tengui un cap
teniment democratic en totes i caelascuna de les se
ves actuacions, que sigui capac; de dialogar no unila
teralment sempre amb els ma!:eixos, sinó amb la di
versitat d'agents socials per sortir de la miopia de veu
re sempre la realitat él través eI'ulleres depredadores 
que viuen i engTeixen elel lucre immediat scnse veure 
més enIlá del f13S, de la !largaria e1el n:1.S, que és ben 
poco Cal parlar menys 21mb els cowboys, que són els 
bons de les pdlícules, que sempre guanyen, i parlar 
molt més amb els ::lpatxes, el:; qui solen ser espoliats, 
amb els qui sempre perden, amb els qui tard o d'hora 
en són perjuelicats i fer front així el'una manera més 
equilibrada als problcmes ele la cohesió ecunómica, als 
prohlcmes ele la supcració i no a l'agreujamcnl deis 
descquilibris 1erritorials i ele les c\eseconomies. 

Es parla 1l10lt avui, que ja som gairt~bé en una si
tuació preelectúral europea, i es parlara més encara 
en el fulUl- ele l'espa¡ social europeu; ac;6, en1re nosal
lres. no haUl-ia ele StT un mul de la retc')rica, sinó una 
iclea. aquest espai social europeu, que impulsi lo ele
finició ele rcgks comulli~i:ries deis drets dels ciuta-

~--===-=-==-=-,.;;;;::. ==-=-=.;;::;;~ ;;;¡;~,=-==-= ~= 
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dans universalment reconeguts pel que toca a treball, 
a informació, a formació, a la salut, a I'organ ització 
sinLlical, a la igualtat cl'oportunitals. Nosaltrcs creim 
que cal acabar amb la idea, estesa avui en dia clesgra
ciaclament, que les ins! i t llciuns c1'alllogol'ern a les Illes 
Balears són quelcom huslil als lreballadors i alienes al 
procés de ereixement clemocratic . Nosaltres volem 
també que j"\l.1togo"ern serveixi a un 1l0U i c\ecisiu 
papel' dds Sindicat,; essent ben conscients que Auto
nomia i Democracia Sindical van paraHeles. nosaltres 
vulelrÍem ,'eure construi]· una l'elació positiva eles cle 
la Comunitat Autónoma 3mb el conjunt del mon sin
dical i, cal clir-ho aixÍ, ni al Consolat de Mar ni al 
Parl,,¡~ ent no h,m ele con!,lr sois els "lúbys» ele ca
pital inversor de grans empreses, sinó que més lost 
s'bi hauria eI'anelar un'· nou pluralisme i una nova 
manera ele participació social on comptin els sinc\icats, 
les associacions de joves, ele elones, ele ~reballac\ors 

autonoms, de cooperatives. Hi ha una gran tasca a 
fer que no implica cap inversió económica, que impli
ca només voluntat política, que implica [ins i tot jo 
diria que complir les resolucions que aquest Parla
ment ha aprovai en el seu clia i entre aquestes recor
c1em que tenim un gran tema pendent, el Conse11 Eco
nomic i Social. 

El nostre Grup va fer una propos1a concreta que 
va ser elesestimada perqu~ agreujava, deien, acollint
se a una cEl.Usula reglamentaria, el pressupost ele la 
Comunitat Autónoma, peró es va é111unciar que es pre
sentaria una proposició, un projecte de !lei per pan 
elel Govern . Aques' projecte ele llei no s'ha presentat, 
nosaltres creim que ja és ben bé hora que es presen
ti i no perque creguem que el Consell Econúmic i So
cial sigui un remei als problemes que tenim a la Co
munitat Autónoma, pero sí que creim que és impor
t~n: íssim que aquí i ara e.s c1iscu teixin les opcions eco
nomiques, que es formalitzin convenis coHectius amb 
coneixement mutu, que s'imposin en c1efinitiya unes 
relaeions laborals a través clels agents soCial s que en 
són els responsables. 

Vu11 assenyalar també i amb ac;o acab, Sr. Pre
sident, que el Conse!l de Turisme, una de les bases 
també fonamentals perque és el sector més important, 
sense cap dubte, a hora d'anaJitzar el producte inte
rior brut de la Cornunitat Autonoma, el turisme, aquest 
sector necessita que la interlocució no sigui única
ment, unilateralment, I'empresarial. Ja tenim proves 
concretes, no cal remetre'ns a les reunions de Calvia 
succe'ides el mes d'agost passat, cal ara complir a110 
que elia 5 de maig del 1988 aprovavem com una reso
lució eI'aquest Parlament, la constitució del Consell de 
Turisme. 

1 finalment, el tema de formació ocupacional. Si 
vost·es fossin capa,c;os, senyors del Govern, de reunir 
en una sola taula les diverses polítiques sectorials en 
materia de formació ocupacional, io crec que sense cap 
dubte no només farien un bé a la mateixa formació 
ocupacional, sinó que complirien les directrius que la 
Comunitat Europea ha donat en aquest aspeete. Jo 
només vull recordar que próximament Espanya entra
ra dins la Comunitat Económica Europea amb plenes 
conclicions i aleshores la qualificació laboral deIs ciu
tadans de les 110stres illes no ha de convertir-se en 
subalterna en els 110cs de treball que puguin ocupar 
els ciutadans d'aques'.: mercat únic europeu. 

Pensam, idó. que la Moció té una doble vessant, 
pero que es complementen l'un amb l'altre i seria hi
pocresia votar-ne un i no l'altre. 

Gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vu l· 

guin in!er\'enir? 
Pe!' pan elel Gnlp P3rlamentari MIXT, té la pa

r3ula el Diputa: Sr. Carles Ricci. 

EL SR. RICCl 1 FEBRER: 
Grilcics, Sr. Presidenl. 
Només per anunciar que indiscutiblement dona· 

rem supon al punt núm. 1, supor! molt necessari pero 
que indisculibJemcnl, com deia abans, és una neces· 
si lal que eon1encem a tenir vertaelerament autonomia 
i que aquesta au lunomia p uglli esser desenvolupacla. 

Sobre 10ts els nitres punts que el Sr. López Ca
sasno\'as ha pC1rJat, soIs hauria de dir, com el! ha dit 
molt bé, que no es pot dir una cosa sen se l'altra, pero 
que tampoc no es pOl fer una cusa sense l'altra, per 
lant no es pol fer la segona si nu hi ha la primera. 
La realital és que en tot cas sera una necessitat de 
pressupos!, com l1em dit moltes vegades, i que ha de 
ser ver!aderament aques! Govcrn, aquesta Autonomia 
la que faci dur aquest programa, la que junti les parts 
socials amb el GO\'ern, tots plegats, perque el que te
nim avui en dia no ens agrada, almaneo puc dir que 
a mi no m'agracla, com el cas directe i podriem par· 
lar-ne de les escoles professionals, que sí n'hi ha i sí 
exisleixen i que per descomp!at no donen res de cara 
al futur ele la nostra gent, més aviat en surten aHots 
que no estan preparats, que ni tan sois les empreses 
els donen cap merit per haver anat a escoles profeso 
sionals i tenim el cas de Ciutaclella mateix, on fins i 
tot algunes desapareixen, com és el cas dels que van 
a escola per aprendre ele fer sabates o de talladors i 
al final surten d'alla aHots que saben molt manco que 
els que han esta t a la banqueta al costat d'un altre se· 
nyor que almanco els ensenya a treballar. La reaJitat 
és que, a<;o sí que és veritat, és una necessitat d'aju
ciar perque la n051ra joventut, els 110slres' treballadors 
uenü sigui n gent qualificada i no s'ha el'esperar quan 
ens venguin les coses retes des de fora sense saber ver
tacleramenl el que passa aquÍ i quines són les nostres 
necessi ta ts. 

Per tant, insisteixo, sí que hcm de [er tot ac;:o i 
ho hem de fer nosaltres, ho hem de programar nosaJ
tres, pero sera quan vertaelerament tinguem l'oportu
nitat ele fer-ho i per a<;o dic ponem suport al primer 
pun tino als a!tres. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR . PRESIDENT: 
Per part ele! Grup Parlamentari CDS, té la paraula 

el Portaveu Sr. Que~glas . 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES : 
Gracies , Sr. President. 
Una vegada m és, com a qües tió preVIa, jo voldria 

dir que nosaltres volem lamenta r que no hi h agi ha
gut una postura del Govern davant la Moció, perque 
per als Grups Parlam entaris és bastant més senzill 
prendre postura si el Govern ha fet pronunciament so
bre una moció, perque hi poden haver algunes argu
mentacions del Govern a les quals poden ser sensibles 
els Grups Parlamentar is, peró en fi , ja ens hem acOS
tumat una mica al te t que el Govern no prengui po
sÍció davant mociom que l'obliguen o que l'implique~. 

Nosaltres en principi donarem suport al punt po
mer de la Moció del Gmp Parlamentari PSM-EEM. 
Eviclentrnent no e lracta només eI 'un co.mpliment de 

¡ .. . 
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rEstatut, amb el qual el CDS sempre estara d'acord; 
tot alió que signifiqui estimular l'aplicació real del 
contengut estatutari mereixera el nostre suport, ente
nem que una de les grans qüestions pendents del nos
tre Estatut és que no s'ha desenvolupat fins a les se
veS vertaderes possibilitats i encara que l'article 12.7 
de l'Estatut d'Autonomia condicioni l'exercici de les 
funcions executives en materia de legislació laboral als 
termes que estableixin les Beis i normes reglamenta
ríes de l'Estat, el fet que l'Estat d'alguna manera obli
gui o digui, sobre aquest desenvolupament, de crear 
les possibilitats perque les funcions executives siguin 
assumides per les Comunitats Autónomes, aixo no pot 
significar la paralització de la instrumentació d'algu
na cosa que és prevista en termes bastants clars com 
a compet,encia de funció executiva dins un Estatut amb 
rang de llei organica. 

Per tant, excepte una matisació que nosaltres en
tenem que és innecessaria en l'enunciat del punt pri
mer de la Moció, que són les dues necessitats urgents 
que assenyala a tÍtol d'explicació al final del seu enun
ciat, que parla de la formació ocupacional i salut la
boral, són dos objectius importants, pero evidentment 
no són exclusius ni exdoents de tots aquells en els 
quals la Comunitat Au~onoma pot prendre parto 

En relació amb el punt segon, el CDS ha reiterat 
i també s'ha manifestat sempre absolutament a favor 
d'urgir la constitució del Consell Económic i Social de 
les Illes Balears. Nosaltres votarem, per tant, a favor 
d'aquesta exigencia, pero volem deixar assental un cIar 
matís respecte dels [lunts segiients, deIs' punts 2.2 i 
2.3. Efectivament,- el Consell Economjc i Social no és 
només una conveniencia per trobar un farum de tro
bada, de dialeg i d'enfrontament d'interessos i punts 
de vista divergents, sinó que també significa un pas 
molt important de cara a passar d'una situació de de
mocracia formal a una situació de democracia real, de 
traduir i profunditzar l'esperit d'un Estat democratic 
de dret dins una Democracia socialment activa i real
ment participativa, pero ens preocupa molt la consti
tució d'instruments, d'assessors, de consells d'asses
sors parcials, seclorialitzals, que no siguin suficient
ment ben incanlinats dins el Consell Econamic i So
cial. La constitució del Consell Assessor de Turisme, 
com la deIs Consells Assessors de qualsevol altra na
turalesa que es cre"in, que signifiquin un lloc d'encon
tre d'interessos socials, economics, d'interessos gene
rals, d'interessos del que pugui ser la vida social or
¡,;anitzada, tenim por que una exeessiva sectorialitza
ció d'aquests Consells Assessors signifiqui caure dins 
una patologia d'aquesta sectorialització, que és la rna
teixa corporativització també a nivel! social; que ten
guem un Consell de Turisme on només les persones 
directament aieetades pel sector ludstic hi participin 
des deIs distints punts de vista, pero som dins una eco
[lOmia cle cada vegada més interrelacionada, som dins 
una societat que també s'interrelaciona i per tant no 
voldríem veure la proliferació de petits consells sec
torials al marge d'aquest Conse!! Economic i Social, 
al marge d'una organització que faci d'aquests consells 
seccions o algun tipus de comissions, en definitiva ' 
d'organitzacions de subordre, pera incardinats dins 
aquest mate ix Cansell Economic i Social. Aquesta és 
una postura que ja hem manifestat en distintes OC<l

sions i per tant nusaltres estam d'acord amb la crea
ció de] Consel! Eeonumic i Social i no lanl amb I'enun
ciat que ens proposen en relaeió amb el Consell de 
Turisme i amb el Consell de la Formació. 

Gracies, Sr. Presidenl. 

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

ball. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS 
(Pio Tur i Mayans): 

Gracies, Sr. President. 
En primer lloc voldria dir que el punt primer d'a

questa Moció no podem fer altra cosa que estar-hi d'a
cord, perque com és logic feim una actuació tendent 
al fet que per part del Govern de l'Estat es determini 
l'ambit competencial que corres pon a la funció exe
cutiva sobre la legislació laboral de l'Estat i a més, 
lambé, amb aquesta pctició hi va inclosa sempre la 
transferéncia immedia ta elel Gabinet d'Higiene i Se
guretat cn el Treball. 

Quant als allrcs elos punts elel Con se!! Econamic 
i Social de les llles Balears, és una qüestió que és evi
dent que des d\m punt de visla tearic és molt neces
sari, reconeixem la seva capacilat ele ter que els di
ferenls agents socials puguin expressar els seus punts 
de vis la, perú precisament, com ha aHudit molt bé el 
Diputat Lvpez Casasnovas, l'any 86 es va constituir per 
Decret el Consell Ecunol11ic i Laboral i aquest Consell 
Eeonomic i Labou:d no ha pogut actuar, no ha pogut 
demostrar la seva e1icacia a causa de problemes ele re
presenlativitat deis cOl11ponents que l'assenyalaven. Jo 
crec que tots els Srs. Diputats el'aquesta Call1bra sa
ben que en aquest moment encara hi ha dificultats de 
represenlativitat de diverses entitats socials i econami
ques ele Balears i que en aq,Llest moment són als Tri
bunals . 

Sí, repetesc una vegada més davant aquesta Cam
bra, el Govern Central no ha pogut encara fer la COllS

titució i posar en funcionament a nivel! estatal el Con
sell Econamic i Social, crec que ens podem adonar que 
les dificultats practiques que aixu té són moltes i que 
la nostra competencia actual és una competencia exe
cutiva sobre una actuació laboral que correspon a l'Es
tat i que per tant és en certa manera subsidiaria d'a
quelia. Aixa és el motiu perque no puguem en aquest 
¡noment tenir un runcionament d'aquest aspecte so
cial que és integrador ele les diferents entitats i crec 
que él pesar que iluitam i tenim contactes amb les di
verses representacions sindicals, socials i economiques 
de Balears, per part del Govern, encara no baguem ar-
ribat a una maduració suficient, pera si aquesta Cam
bra ho decidís nosaltres intentaríem complir el millor 
posc;ible aquest requcriment. 

Quan! al Consell de la Formació, puc dir el mateix. 
La competencia que tenim i els mitjans per actuar so
bre la formació ocupacional són tan escassos i tan pe
ti ts que no podel11 encara fer la labor aglu tinaclora 
que creim que s'ba ele realitzélr en aquest campo No 
obstant aixa, no cree que es pugui dir que no bem fet 
res, ja que bem treballat en diverses activitats de ti
pus d'autoformació, en el Decrel que recentment va 
publicar el BOCAIB hi ha un Decret on es distribuei
xen les ajudes per a auto[orl11ació i en aquest moment 
ja s'ha aprovat pel Consell de Govern i és en fase d'a
nar a concurs un estudi que consideram molt il11por
tant, que és un estueli ele viabílitat i ele les possibili
lats cJ'un pla cle foment i elesenvolupament del corpo
rativisme i de l'autoocupació juvenil. Jo crec que són 
actuacions que s'han ele fer dins el marc de la legis
lació i ele l'actuació laboral que fa l'Estat i que men
lre el Govern Cenlral no tengui una línia clarificada, 
tant en la seva actuació 8mb el Pla el'Ocupació Juve-
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nil com en la se\'a elaboracio ele la conformació i ac
tuació e1el Consell Económic i Social, crec que és pru
clent atendre's a aquelles paraules que va elir fa onzc 
lhes el Profcssor Fuentes Quinl~lnzl quan li "aren do
nar el premi Príllcip-'" de ASlur;us de Ciencies Socials; 
va dir que «sobre el p~lro ju\'cnil o el control de gas
to público ckbe haber un consenso rolítico y socictl 
como en el terrorismo» . 

Gdlcies, Sr. Presiden!. 

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

la paraulé\ el Diputat Sr. Martín Perqnín. 

EL SR, MARTIN 1 PEREGRIN: 
Gracias. Sl. P1'csicklJlL, 
Iba a manifestar en principio, Sr. Quetglas, que 

estaba totalmente de acucrdo con lo que usteel decía, 
era necesario oir la voz elel Gobierno sobre este asun
to; afortunadamente, aunque no estemos de acuerdo 
con lo que acaba de decir el S r. Tur, la hemos oído. 

En cuanto a la Moción p1'opiamente dicha, el Gru
po SOCIALISTA anuncia que votará a favor del punto 
1 y del punto 2 en los apar~ados 2.1 y 2.2 Y se absten
drá en el 2.3. 

Votaremos a favor del pun to 1, porque en efecto 
tenemos conciencia y además (T eemOS que ya es ne
cesario que el Gobierno ele la Comunidad Autónoma 
no se excuse en su inactividad política y en su falta de 
acción política en estos temas con la argumentación y 
la cantinela de siempre, no tenemos competencias. 
Mire usted, Sr. Tul', ustedes tienen competencias para 
ejercer una acción política en materia laboral y tie
nen competencias a través de una decisión de la pro
pia normativa que existe en Espafla en diversos tex
tos sobre temas de seguridad e higiene en el trabajo, 
empezando por el Estatuto de los Trabajadores, que 
compromete a trabajaclores y a empresarios; siguien
do con la Orelenanza de Seguridad e Higiene en el Tra
bajo y terminando por el texto constitucional en el ar
tículo 40.2, cuando dice que lodos los poderes públi
cos, todos, tienen la obligación de fomentar una polí
tica de formación y ele readaptación, así como de ve
lar por la seguridad e higiene en el trabajo. Si uste
des no tienen la función ejecutiva transferida, lo que 
sí tienen es una posibilidac\ de actuar políticamente y 
de coordinar con la Administración del Estado. y ele 
verdad le digo que no cenemos conocimiento de que 
efectivamente esa colaboración haya _sido propuesta 
como corresponde por la Comunidad Autónomá a la 
Administración del Estado . Es más, en materia de se
guridad e higiene podría llevarse a cabo una campa
ña y debería llevarse a cabo una campaña ins'itucio
nal entre las Administraciones Públicas implicadas que 
concienzara a todos los sectores implicados en este 
gravísimo problema, como muy bien ha dicho el Sr. Ló
pez Casasnovas. Es'e gravísimo problema se solventa 
no sólo con medidas de inspección, es decir, represo
ras, sino a través de medidas de prevención, informan
do y formando a los sectores implicados, la Comuni
dad Autónoma tiene mucho que decir y tiene mucho 
que hacer en esta cuestión. 

En cuanto a los puntos 2.1 y 2.2 de la Moción pre
sentada por el PSM-EEM no tenemos inconveniente en 
apoyarlos partiendo de la base, y desde el momento que 
fueron aprobados en el Deba~e que hubo sobre Polí
tica General del Gobierno el día 5 de noviembre de 
1987, que esto es un mandato como otros tantos, una re-

soluci(íl1 'lUt' no ha siLlu atendida pUl' el Gobierno, que 
hall pasado con suficiencia los plazos y que todavía 
estamos esperando que se nos diga por qué razón no 
se han cumplido y cuáles son los motivos por los que 
se IEl retras~Ldo. En consecuencia, no es apoyar algo 
que se haya presentado cle nuevo, sino ser consecuen
tes con 11ues Iras propias resoluciones adoptadas por 
este Parlamento. 

En lo que se refiere al punto 2.3 , nosotros enten
demos :v comprendemos tambiéJl los argumentos que 
el Sr. Quctgbs ha ciado en este ~entido; es peligroso 
y hasta cierto pun:o precipitado ir constituyendo una 
serie ele organismos que' pueden escaparse de las ma
nos v alcanzar objeLi\'os totalmente contrarios a lo pre
visto, es decir, difuminar las responsabilidades y a la 
hora de COIlcretar actuaciones encontrarnos con una 
multiplicidad ele órganus decisorios o por lo menos 
consultivos que puedan desviar el asunto y el objeto 
del mismo. 

Por último, Sr. COIlseller, recordarle que cuando 
usted hablaba de que no se constituía o no runcionaba 
el Consejo Económico Laboral, que como elemento an
ticipador del Consejo Económico Social que aquí se 
pide decía usted que no había podido actuar por pro
blemas ele representativiclad, creo tener información 
suficiente ele que el problema de representatividad no 
se plantea en la patronal ni se plantea en las centra
les sindicales que tocios sabemos que son más repre
sentativas en esta Comunidad, CCOO y UGT, sino que 
se plantea en relación a una central sindical, se la voy 
a decir con nombres y apellidos, la USO, que existe al 
parecer determinado interés por parte del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma que esté presente sin que C011-
curran en ella las concliciones legales de representati
vidacl, y claro está , si por parte del Gobierno se pre
tende crear una cortina de humo y decir que tiene que 
estar representada una Central que no tiene la mayo
ría adecUélda para legalmente ostentar dicha condición, 
es ,Jerdad que hay problemas para constituir el Conse
jo Económico, pero no problemas de los agentes so
ciales, sino problemas que crean ustedes y no sabemos 
por qué razones. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la parelUla el Sr. Conse¡ler ele Transports Tre

ball, 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS 
(Pio Tur i Mayans): 

Graeies, Sr. President. 
Quisiera replicar al Sr. Martín Peregrín en el sen

tido de que la Conselleria ha pedido en diversas oca
siones, y puedo demostrárselo documentalmente cuan
do !enga la amabiliclad de visitarnos, ha requerido que 
se contestara a la representatividad que tenían diver
sos organismos -sindicatos, patronales, etc.- y que 
no es sólo USO, hay otras. 

En cuanto al arbitraje que nos pide el Sr. Martín 
Peregnn, es verdad que sena una cosa estupenda Y 
que nosotros agradecenamos mucho, pero lo que pasa 
es que no somos los árbi:ros y con ello contesto tam
bién al Sr. López Casasnovas. Los árbitros son otros, 
hay árbitros, pero son otros todavía. 

Había una última cuestión que quena matizar Y 
es que es verdad que nos ha acusado indirectamente 
o directamente de no ejercer una acción social o polí
tica y puedo decirle que esto !ampoco es cierto par 
cuanto la Conselleria está en cada momento y en mu-
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chas ocasiones contactando con sindicatos, patronales 
y todas las fuerzas sociales que quieran contactar con 
nosotros. Por ejemplo, respecto al Gabinete de Higie
ne y Seguridad en el Trabajo, es verdad que hace unos 
meses el Gabinete de Higiene y Seguridad en el Tra
bajo y nuestra Conselleria intentaron llegar a un acuer
do para hacer una campaña de información y preven
ción de accidentes, pero le puedo decir que en la pro
puesta del Gabinete de Higiene y Seguridad en el Tra
bajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del 
Gobierno Central se nos ofreció la colaboración, pero 
que nosotros debíamos pagar 8 millones de pesetas de 
los que la Conselleria no disponía en aquel momento 
y por tanto esta propuesta que en sí nos parecía ex
celente y admirable, como comprendecí el Sr. Martín 
Peregrín no pudo llevarse a efecto, lamentándolo 
mucho. 

Gracias, Sr. Presiden te. 

EL SR. PRESIDENT: 
T~ la paraula el Dipulat Sr. Martín Peregrín. 

EL SR. MARTIN 1 PEREGRIN: 
Gracias, S~-. Presidente. 
Es d<:cir, que usted acaba de reconocer expresa

mente que es un problema de falta ele voluntad polí
tica; que se materializa en dinero, desde luego, perú 
de falta de voluntad política. Usted tiene un presu
puesto suficientemente dotado de dinero para poder 
atender estas situaciones, que por qué ilo puede cli:;
poner ele él o dónde h;:¡ ido, esa es otra cuestión, pero 
creemos que después del presupuestO' que se .aprobó 
en relación al ejercicio presente, la Conselleria de Tre
ball tiene suficiente dinero corno por lo menos haber 
atendido parte ele la propuesta y ejercer esa acción po
lítica de la que le acusamos nosotros de no haber ejer
cido. 

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

paraula el Diputat Sr. Ribas De Reyna. 

EL SR. RIBAS 1 DE REYNA: 
Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 
Yo tengo que decirles sobre la Moción que yo creo 

que hablamos el otro día suficientemente y ya sabía
mos de antemano que venía la Moción del Trabajo. 
Hay una serie de puntos, en el primer punto hay una 
COSR que me alegra enormemente, a mí personalmente 
y a mi Grupo, que sea toda la Cámara que apoye una 
de las transferencias que estamos solicitando y que 
está solicitando el Gobierno, y esto es importante y 
algo henl0S avanzado, nos hemos encontrado con qlle 
todos los grupos políticos por pl-imer;:< vez estamos 
apoyando una trans[erencia y esto es interesante, evi
clen temen te. 

En el segundo punto vamos a votar, también por 
la misma evidencia que elecimos que sí al n° 1 va
mos a decir no al n.U 2 y vamos ;:< decir no al nO 2.1, 
al 2.2 y al 2.3 :Y voy a explicar por qué. 

Aquí se han sacado una serie de cuestiones, por 
ejemplo la del Gabinete de Higiene del Trabajo. La 
Comunidad Autónoma no tenemos transfe¡-encias, las 
transferencias las tiene el Estado v normalmente cuan
do se está hablando aquí de di n e-ro , que se ha hab12-
do de dinero, que si 18s transferencias, que si tiene di· 
nero, e l Gabinete ha ido de mal en peor \" me explico. 
Un Gabinete que está formado con fondos del Estado, 

que pagamos todos los españoles, debería ser un Ga
binete que funcionase perfectamente y saben todos us
tedes que hay verdaderos problemas técnicos para 
poder recibir y ver a toda una serie de gente por
que no hay posibilidad, que se están quejando cons
tantemente. Si este Gabinete no lo puede llevar la Ad
ministración del Estado, que lo entregue a la Comu
nidad Autónoma y yo le garantizo que va a funcionar 
perfectísimamente y que lo haremos bastante mejor, 
y además nos vamos a gastar menos dinero del que 
actualmente se está gastando con el Gabinete Técnico 
que no funciona. 

En los demás puntos yo le diría que esto ya no 
viene de ahora, esto ya viene de lejos, yo recuerdo y 
quizás, Sr. Presidente, que fue el año 82 o el 83, con 
motivo del artículo 143 de la famosa LOTRABA y 
LOTRACA en la cual no nos dieron las competencias 
pertinentes y pasó lo que tenía que pasar, que ya lo 
dijimos entonces, por supuesto, estarnos únicamente 
repitiendo una vez más que el tema de las transferen
cias no funciona. 

Por todo esto yo creo que es clara nuestra posi
ción; estamos contentos, repito, que todos pidamos las 
transferencias y que cuan Lo an Les las tengamos será 
mucho mejor para todos. 

Muchas gracías, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Dipu tat Sr. López Casasnovas . 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. Prcsident. 
En primer lloc, agrair aquest suport unal1lme al 

primer punt, perque pens que alguna cosa canvia en 
aquest Parlament i ens felicitam que sigui una Moció 
nostra la que ha propicú. Constatada una necessitat, 
el vot no és només una qüestió de veure qui té la 
competencia, sinó una qüestió d'analisi de la reaJitat 
concreta, ar.;:6 és bo. 

Al Sr. Ricci només dir-li senzillament que la se
gona cosa, el segon punt de la Moció es pot fer per
fectament sense que hi hagi ni una sola competencia, 
tant és així que aquesta Cambra per unanimitat, amb 
el seu vot també, übviament de tots els presents, va 
aprovar día 5 ele novembre, com ha recordat el Sr. 
Martín Peregril1, una resolució que instava el Govern 
a crear el Consell Assesso¡- de Turisme i han passat 
molt més de sis mesas i el Govem no ha comparagut 
per explicar per que no bavia complert aquesta reso
lució aprovada per unanimitat. 

Per tant, jo b.e ele dir també al Sr. Ribas de Rey
na, aprofitant ara el tema, que no és «por la misma 
evidencia que decimos sÍ, decimos no al segundo pun
tal>; la mateixa evidencia potser és que el primer punt 
no implica directament el Govern de les Illes Balears, 
al qual vos tes donen suport, ¡ el segon punt sí que 
l'implica i el'una manera ben clírec~a. Per ai;6 els punls 
núms. 1 i 2 del segon apartat insten a complir coses 
ja aprovades i hxen una limitació de tcmps, en el ter
mini ele tres mesos i sense més dilacions en el segon 
caso 1 per que, sense més elilacions en el segon cas? 
Perque dia 30 ele novembre del 1988 el Conseller de 
Turisme ja havia dit en aquesta Cambra que era un 
tema que ha\"Íem de resoldre en un tcmps prudent i 
l'ins i tot s'atrevía a dir que en un lermini d'un mes o 
dos l'bavíem ele resoldre, peró S0111 dia 30 de novem
bre elel 88 quan deim a::;o i avui som dia 18 de maig del 
1989 i no ha passa t absolu tament res. 
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En el lema prolund el'aquestes qüestions, pero, no 
cs tracta lant de lamentar a través d'aquests consells 
sectorials el corporativisme, com amb un lapsus lin
guae que hem de disculpar ha dit el Sr. ConselJer, sinó 
més tost el'afavorir precisament aquest eonscns polí
lie i social elel qual parlava Fucn:es Quintana. Faig 
meva la seva cita i dcman: O és que la política turís
tica de la Comunitat Autónoma no necessita el COI1-

sens polític i social, no només deIs empresal-is, quc 
crec que hi és, sinó també clcls trebaJladors organit
zats sindicalmen!? Amb ac;:o no feim més que complir 
-efectivament, Sr. Quelglas- aquest proposit de ele
mOCl'acia avanc;:ada que hauria de ser nord i guia de 
l'acluació d'un Govern autonórnic o de qualsevol Go
vern. 

Ouant a .la rormació ocupacional, un tcma que la
mentablement no sortira aprovat avui, és una aspira
ció sindical reunir en una sola taula les polítiques del 
foment de l'ocupació. Per que? Primerament perque a 
través d'una elaboració unitaria es podria obviar aques
ta elisgregació, aquesta elispersió que veim ele convenis 
amb UGT, amb USO, amb CCOO, amb la PIME, amb 
la CAEB per tal de realitzar polítiques que són insu
ficients i que, arnés, pateixen d'un greu dericit, la 
manca d'avaluació elels resultats. A través el'aquestes 
taules, es diguin Consells Generals o es diguin el que 
vulguin, a<.;:o és igual, l'impo,tant és l'organisme, es 
podria fer possible una major eficacia, una major ren
dibilitat el'aquestes polítiques que sectorialment no ser
veixen. 

Finalment, nornés acabar dient que efectivament 
la funció execlltiva es pot exercir ja des d'avui en mol
tíssimes coses i que no són funcions només eollegia
des les que faran possibles els arbitratges; em perrne
ti aquest joc de paraules, Sr. Tur, els arbitres per ar
bi trar futbol necessiten es~ar coHegiats, pero el paper 
d'arbitratge que podria fer la Comunitat Autónoma ele 
les Illes Balears cóm ha fet, per exemple, el seu dia, 
un Consell de Treball, és un paper subsieliariarnent 
substitutori d:: l'Insti~ut de Mediació i Arbitratge, 
l'IMAC en definitiva. Tot a<;o és possible i nosaltres 
hern instat perque és faei, lamentablement sembla que 
aquest punt darrer no es fara; gracies pel suport als 
aItres punts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat d'aquesta Moció, passarn a la vo

tació. Del sentit expressat pels Srs. Portaveus en el de
bat, pareix que es vol que es 'lotin per separat no no
més els conceptes, sinó també els subconceptes, supos 
que anira bé a 2.1, 2.2 i 2.3. 

Deman, ielo, a les Sres. i Srs. Diputats que votin 
a favor del punt primer de la Moció del Gnlp Parla
mentari PSM-EEM que acaba m de debatre, si es vo
len posar elrets. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 
Passam a votar l'apartat primer del punt segon, 

que només diu 2. 
Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 

d'aquest apartat, es volen posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

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

sar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en 

contra, 26. Absteneions, 1. Queda rebutjat el punt que 

::Icabam de sotmelre a votació. 
Passarn a votar el punt 2.1. 
Sres. i Srs. Diplltats que votin a favor, es \"olen 

posar cln::s? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que \'olen en contra, es valen 

posar c\rets? 
Sres. i Srs. Dipulats que s'abstenen? 
Resuilat de la Votació: Vuts a favor, 23. Vots en 

contra, 26. Abstencions, 1. Queda rcbutjat el punt 2.1 
que acab::lln ele sotm etre " yutació i p"ssam a votar 
el s l'giie nt, 2.2. 

Sres. i Srs. Diputats que vatin a favor, es valen 
posa r d re,s? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que yoten en contra, es volen 
posar drcts? 

Sres. i Srs. Diputats que s'absl'enen? Moltes gra
cies. 

Resultat ele la Votació: Vots a favor, 21. Vots en 
contra, 26. Abstencions, 3. Queda rebutjat tarnbé el 
punt que aeabam ele sotmetre a votaeió i passam a 
votar el punt 2.3. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Moltes gra
eies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 3. Vots en 
con~ra, 26. Abstencions, 21. Queda rebutjat també el 
punt darrer, 2.3, que acabam de sotmetre a votació. 

II.2.-MOCIO R.G.E. NUM. 787/89, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARl SOCIALISTA, DERIVA
DA DE LA INTERPEL.LACIO R.G.E. NUM. 602/89, RE
LATIVA A LA POLITICA FERIAL DEL GOVERN DE 
LA COMUNITAT AUTONOMA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam al debat de la Moció r~gistraela amb el 

núm. 787/89, subscrita pe! Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, elerivada de la lnterpeHaeió núm. 602/89 so
bre política ferial elel Govern de la Comunitat Auto
noma. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Manca de reg1.11ació en el _sector, manca ele previ

SIO en el sector i polemica i dubrosa actuació del con
sorci IFEBAL foren els motius pels quals el Grup Par
lamentari SOCIALISTA interpeHa el Govern. Interpel
lació que, més que deba tuda, podríem dir que va ser 
vista per aquesta Cambra, ja que el Govern no trac
ta de la regulació del sector, no parla de quin es són 
les línies estrategiques de la política firal i no respon
gué satisfactoriament, oportunament, aIs dubtes exis
tents sobret aquest consorci, sobre aquest nebulós 
consorci que resulta ser IFEBAL. 

« Es ver que tenim competencies i no hem fet cap 
regulació del sec!:or», va dir el Conseller en el passat 
Plenari, quan vam tractar aquesta InterpeHació de 
política firal i si de bon de ver aquest Parlament creu 
que és important donar suport a aquests esdeveni
ments firals, a aquests certamens firals, a les institu
cions firals, no hauríem de fer una regulació d'aquest 
sector? Si volern donar un irilpuls a les fires comer
cials, als certamens comercial s, no els hem de regu
lar? Si aquest Parlament, si les institucions de la Ca
munitat Autonoma ajuden les institucions firals, aju
den les enütats organitzadores de certamens, entitats 
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sense aDlm de lucre, no han de ser regulades per la 
nostra Comuni!at Autónoma? Si volem desenvolup'1r 
un bon sector firal, amplificar la política firal, no ho 
hem de fer en un marc que sigui adaptat a la nostra 
realitat illenca? O és que hem de renunciar a tenir un 
mecanisme que estimuli, que serveixi per estimular, 
per establir un sistema d'ajudes dar en el sector? O 
és que hem de renunciar a tenir un marc que reguli 
els possibles convenis que hi hagi entre la Comunitat 
Autonoma, entre els Consells Insulars, entre els Ajun
taments i les institucions firals? Convenis que sense 
cap dubte anirien dirigits, anirien encarrilats a guiar 
aquestes fires i aquests certamen s que es fan actual
mento Es tracta, Srs. Diputats, senzillament de definir, 
es tracta de confeccionar el marc adequat a fi que la 
política comercial illenca pugui complir millor les se
ves finalitats. 

Quins són els sectors que hem de fomentar? Cap 
on hem de dirigir prioritariament els nostres esfon:;:os? 
Va ser manifest i notori en el passat debat que no 
hi havia criteris d'actuació, va quedar pales que no 
s'havia plantejat la necessitat de saber on dirigir els 
esforc;:os; com va dir precisament el representant del 
CDS, queda dar que no s'han determinat els sectors 
economics estrategics a promocionar. Srs. Diputats, 
creim que sí que és inteFessant saber que és el que 
ens interessa promocionar, és interessant coneixer el 
que és més útil fomentar i crec, Srs. Diputats, que 
és inneccssari abundar més en aquesta qüestió, per·) 
sí que és imprescindible que el Govern d'aquesta Co
munitat Autónoma elabori un estudi sobre els sectors 
economics la prom oció deis quals sigui d'interes. 

Recinte tiral elefin1tiu, se n'ha parlat molt, s'han 
vessat rius de tinta des de [a mesos, fin s i tot des 
de fa anys; ja és hora que aquest Parlament, Srs. Di
putats, conegui quina és la vertadera intenció del Go
vern, hem de saber si es tracta d'una cosa realment 
seriosa o bé es tracta d'un altre boirós pla, d'aquests 
als quals ja ens han acostumat, pla que va canviat 
dia a dia, que va canviant cada mes. Per aixo preci
samen! nosaltres delT,anam al Govern que presenti en 
aquesta Cambra, que presenti aquí aquest estudi de via
bilitat del recinte [iral definitiu. 

El quart i darrer punt d'aquesta Moció, Sr. Pre
sident, fa referencia al polemic consorci IFEBAL, con
sorci que vull recordar als Srs. Diputats que segons 
les dades a dia 30 ele novembre de l'any 1988 es tro
baya tecnicament en suspensió de pagaments, consor
ci que sense incrementa¡- el seu personal augmenta les 
seves despeses en un 60 % l'any 89, consorci que fins 
el dia cl'avui ha obslaculitzat qualsevol tipus cl'infor
l11aciÓ. Ja és hora, Srs. Diputats, que en aquesta caixa 
negra ele la nostra Autonomia hi doni la !lum, ja és 
hora que aquest Parlament encengui la bombilla clara 
en aquesta cambra fosca de la Comunitat Autónoma, 
és hora que s'obrin les fines tres d'aquesta cambra [os
ea que ha estat fins ara IFEBAL, que és encara IFE
BAL; és hora, Srs. Diputats, que aquest Parlament re
guli aclequadament aquest consorcio 

I per concluure, Sr. Presiden" Srs. Diputats, en 
el fons el que debatem aquí avui és una cosa ben clara 
i ben senzilla, és si el Govern ha de continuar com 
fins ara, si ha de continuar com ens va explicar el 
Conseller en aques! l11ateix Plenari quan va explicar el 
que era la filosofia de la sobrassada, que significava 
que el primer que arriba la se'n clu, o l11és aviat aquest 
Parlament esta per una altra metodologia, distinta, 
més raonada, metodologia que permeti coneixer la si-

tuació real deIs sectors economics i en funció d'aixó, 
en funció d'aquest coneixement real de la situació deIs 
sectors económics, elaborar una estrategia i actuar. 

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

president Segon presideix el debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula I'Honorable Sr. Conseller de Comer<; 

Indústria, Sr. Gaspar Oliver. 

EL SR. CONSELLER DE COMERe; I INDUSTRIA 
(Gaspar Oliver j Mut): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
C0111 no podia ser d'altra forma som aquí amb 

motiu de debatre aquesta Moció derivada de la Inter
peUació, tal com ja ens tenen acostumats. 

Quant al primer punt, Sr. Valenciano, de la Mo
ció que voste em presenta, on diu que el Govern pre
senti un projecte ele llei per ordenar el sector firal, 
per a el'aquesta manera tenir un marc legal necessari, 
segcms voste, perque pugui complir les funcions que 
li corresponen, cree que abans ele tot hauríem de fer 
una sl:ric de consideraciuns i valorar aquestes consi
deracions, que jo separaria en tres apartats: la pri
mera, que seria la possibilital d'intervenció, una altra 
que seria l'objecte d'aquesta intervenció i la tercera 
que seria la conveniencia, que és el que realment és 
el debat el'aquesta interven ció. 

Quant a aquesta possihilitat g'intervenció en el 
sector ferial, vosle ja va dir í cree que tots sabem 
que l'Estatut el'Autonomia a l'artide 10.16 atarga a la 
Comllnitat Autonoma la competencia exclusiva en fi
res i mercats interiors, aquesta paraula crec que és 
dau, interiors. La competencia queda, per tant, limi
tada a aquelles fires i mercats d'ambit únicament i 
exclusivament de la nostra Comunitat Autónoma, que
den per tant excloses aquelles que tenen com objec
te la caplació de visitants o expositors que no sigllin 
ele les nostres i!les, és a elir, que queden exdoses prac
ticament totes les fires monografiques. 

Anem a veure si aixo és cert o no; per tant, aga
fem el Decre! de Transferencies on se'ns transferei
xen per l'article 16, a la secció quarta, les fires inte
riors i diu: "Se transfieren al Consejo General Inter
insular de las Islas Baleares las competencias atribui
das a la Administración del Estado por el Decreto de 
26 de mayo de 1943 sobre celebración, exposiciones 
y Ferias de Muestras y normas complementarias». 
L'article 18 diu que a l'efecte de l'article anterior s'han 
de lenir en compte les següents particularitats i ex
cepcions, i diu <dos cer~ámenes de carácter internacio
nal y nacional tanto generales como monográficos que 
se celebren en las Islas Baleares seguirán rigiéndose 
por las disposiciones vigentes. En todo caso, el Minis
terio de Comercio :v Turismo es el competente para 
llevar a cabo la política ferial a nivel nacional». A 
l'apartat C ens diu que corresponen al Consell Inter
insular de les Illes Balears <da autorización, gestión y 
coordinación de los certámenes feriales de ámbito re
gional, insular y local que se celebren en las Islas Ba
leares». 

Per tant, aquí, al Decret de Transferencies se'ns 
cliu que segons el Reial Decret ele dia 26 de maig del 
43, que ele les compet'cncies que té el Govern Cen
tral se'ns trans[ereixen únicament i exc1usivament les 
de (ires regionals, il1sulars i locals. El Decret de I'any 
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43, de 26 de maig, establcix qllines són les normes per 
les quals es regula la celebració de tires i exposicwns 
tant internacionals com nacionals, regionals, provin
ci als, locals, monugraJ i t]ucs, e lC. A l' ~ll-tic le 3 defineix 
quines són les tires intenlacionals, al 7 quines són les 
llacJUnals i a l'arLicle 9 defineix quint's són les fires 
regiunats i etill que son « las que se celebren anual
mente presentanclo todas o ¡Jade de las actividades 
eCU]lOITllCaS de UJla regiUll)}; ¡'article 11 cldmeix tam
bé quines són les finoS locals i pruvillcials i el 12 li
mita els productes que es poden exhIbir en aqucst 
tipus de fires, i c.liu «bajo ningún pretexto podrán ex
hJ birse artículos cuyos origen, J acturación o manutac
turaciun no radique en lél provincia o municipio re,,
pectivo». Es ciar, per tant, que él la practica només 
podem intervenir en aqueiles tires o mercats··la gran 
majoI"ia deis qLlals són tradicionals a les !lOS tres itIC;.'; 

i, a més, encara amb la limi tació addicional que fixa 
l'article 23 del Decret esmentat de 26 de maig del 43, 
que diu «el presen te Deueto no alcanza a aquellos 
mercados o ferias que tengan una antigua tradición 
en España, así como tampoco a los mercados y exposi
tores de artesanía ni a los concursos de ganado». 

Si l'objecte de la intervenció d'aquesta llei"que jo 
entel'lC que hauria d'actuar sobre la tipologia de les 
fires, sobre el calendari, expositors, recinte, etc., crec 
que hauríem ele veure la conveniencia d'aquesta inler
venció sobre aquestes fires, pero ates que només es 
pOl intervenir sobre les tires i mercals interiors, és 
a dir, aquelles fires deIs pobles i no a les fires na
cionals o internaciunals, no som per tant partidari en 
cap cas de fer una llei, ni tan sois un Decret, que en
~enc que tal vcgada seria el més logic per poder re
gular aquestes tires i és que, a més, hi ha altres mo
tius, altres raons i és que les tires deis pobles, com 
voste sap molt bé, la majoria de vegades van lligades 
a les fes tes d'aquests pobles i cree que voste també 
m'ha de donar la raó que en moltes ocasions és molt 
dificil delimitar on acaba la testa d'aquest municipi 
i on comen~a la fira comercial en si. 

Per aixo aquestes tires estan in timament lligades 
per tradicions seculars que jo diria que formen part 
de la mateixa idiosincrásia deis pobles i el calendari, 
que probablement podria ser el punt on seria més 
lógic intervenir, ens mostra l'ins a quin punt les daces 
de les fires i de les fes tes van lligades a esdevcni
ments religiosos i com aquesta tradició ha anat aco
modant aquestes fires i les dates al mateix lemps, 
pero és que, a més, Sr. Valenciano, Ji he dir que en 
els sis anys que duc de ConseHer de Comen;: i Indús
tria no s'ha produ"it cap conflicte ni un ni s'ha produü 
tampoc cap demanda d'intervenció per part d'aquesta 
Comunitat Autónoma. Per tant, Sr. Valenciano, jo crec 
que no és convenient entrar a regular aquestes fires 
i li he de recordar que voste no m'ha parlat preci~a
ment d'ayue~li:;s. llCl m'ha parlat de les fires munici
pals, de 1¡~5 fires locals, que és on nosaltres podem ;n
tervenir, m'ha parlat precisament de les fires on no 
tenim competencies per intervenir i jo, Sr. Valencia
no, li he de dir la veri~at, jo estic segur que voste ha 
sap, aixo, n'estic conven¡;:ut, no crec que voste no ha 
sápiga, coneixent-lo a voste és impossible, no m'ho 
crec, pero ciar, havien de tirar la mascara perque l'im
portant són els punts 4t. i 3r. 

Quant al segon punt, on voste ens soHicita que fa
cem un estudi per veure quins són els sectors econ ':l
mics de les Illes que sigui interessant promocionar, 
realment tampoe no m'ha concretat molt, perque no 

hem IOrIlLlt a parlar ele política lcrial ju mifLlté él 

vcure si e1l poc!em parlar un poco Hauriem de ier uncs 
mZltisacions, ju he de dir que en pl-incipi el Gm'ern 
no tenia ncc:Lssitat ele fer aqucst estudl, perque ja ha 
\'úrem fer oportunament, c¡uan varcm redactar el Pla 
de Reinduscríalització Oll s'estudiaven tots cls instru
Dlt'nb que es poclicn emprar per a la pOlítica promo
cional, comercial, i un d'aques'.s instruments, sen s cap 
clubte, són les fires, peru si pl'ecisam m¿s el punt 2 
de la se\ a Moció i el que \'olem és re! erir-llos a ll:'s 
fires que s'organitzcn aquí, a Balears, que hagim cie 
fer I'estueti sobre les fires que s'han d'mganitzar aquí, 
li he ele dir que aquest tema s'estudia permanentment 
a trmés de les rires c¡ uc es 1 an. Si per una altra pan 
el que voste em demana és que hem de fer aquest es
tudi en relació amb les tires que s'haurien de ter, li 
he de dir que les fires només SÓll Viél bies si el sector 
al qual van destinades és interessa l_ en aquest tema i 
aixD implica ele qualque manera que una vegada que 
el sector cOl1ei:-.: l'existencia d\m instrument capa~ dc 
poder mganitzar aquestes fires, com ho és IFEBAL, 
sens cap duble que el miilor indicador ele l'interes del 
sector per tenir una fira propia és precisament la seva 
matei:-':Ll soHicitucl. 

Cregui que durant tots aques1s anys i aquest any 
darrer s'han anat fent propostes de noves fires, sigui 
per soHicitud o sigui per iniciativa propia i s'han anat 
[ent tots aquests estudis ele viabilitat, es1udis de via
bilitat que per posar-li un exemple en aquest moment 
li podria parlar de la moda Ibiza Ad-Lib, on es va fer 
durant dos anys, pero que precisament perque veiem 
que era una [ira que no acabava d'arrencar es va en
carregar un estudi on es va fer tot un trebaH de camp 
no només dins Eivissa, sinó també a la Península, entre 
els compradors, al destí final on havien d'anar aques
tes prendes i es va arribar a la conclusió que no era 
viable j er una fira de la Moda Ad-Lib a Balears, sinó 
que era molt millor que les mateixets empreses anas
sin on hi havia el mercat, anassin a Madrid i així ho 
fan ai-a i semprc són subvencionades per aquesta Con
selleria. 

Podria parlar també del GIS de les sabates, de la 
Meditcrr/lI1ia SliOe, tampoc ja no es va fer la darrera 
eelició perque es va demostrar que no era viable, que 
era mol! dificil dur els compradors aquÍ, que era molt 
més viable allar al mercat, es cvaren fer els estuelis de 
viabilitat, es va creure que sí, que era important, anem 
a veure-ho, pero després, a la segona edició es va veu
re que no i en definitiva es va abandonar. 

Fires que s'han estudiat i no s'han dut a terme 
perque l'estudi ete viabilitat ens ha dit que no? La fira 
del vaixell d'ocasió o també la [ira elel cotxe usat són 
dues fires de les quals s'han [et les análisis de viabi
litat i conjuntament amb el sector s'ha arribat a la 
conclusió que no eren viables, la primera perque les 
IT.ateixes empreses al final varen veure que no hi ha
via vaixells usats suficients com per poder fer aques
ta fira. 

Quant al tercer punt que duguem el pla de viabi
litat del nou recinte ferial i que vosté aquí em diu que 
ja és ben hora que sapiguem quina és la vertadera in
tenció elel Govern, a veure si aixo és un pla nebulós, 
Sr. Valenciano, em perdoni, pero jo som prou seriós 
amb els doblers públics i no faré un concurs el'idees 
si aixo és una nebulosa, que, diguem, no ho sé, que 
sigui política electoral; no senyor, en cap cas, anaID 
seriosament amb aquest tema, Ji puc assegurar que 
anam molt seriosament. Jo li die que sÍ, que heID de 
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fer un estudi de viabilitat, pero per desgracia li he de 
dir que no estic d'acord amb aquest punt tercer i no 
hi estic perque em marca un termini, perque tanma
teix ha farem, pero no estie d'acord amb el fet que 
em marqui un termini perque tem que si després no 
el pue complir vostes em faran el recordatori i li diré 
per que no em vull comprometre a un termini. 

Evidentment hem de fer aquest estudi de viabi-
1itat, perque no es tracta d'una inversió petita, és una 
inversió important, aixó no vol dir que les pe tites no 
l'hagin de tenir, pero en aquest cas encara molt més 
perque la inversió és prau important, pero per fer 
aquest estudi de viabilitat entenc que l'hem de fer so· 
bre unes hipa tesis i en aquest moment, si l'hagués· 
sim de fer, el faríem precisament sobre unes hipote
sis perque intervenen una serie de variables, unes va· 
riables que jo entenc que són mol1 rellevants i aques· 
tes variables s'han de quantificar o s'han de concre· 
tar perque si no, no es pot fer l'estudi de viabilitat 
d'una manera seriosa. Com a exemple li puc dir que 
necessitam primer saber quina és la inversió de! re· 
cinte, a veure si es pot fer per fases, a ,:eure el mí· 
nim que es necessita i el n1ilxim, es necessita també 
concretar e! solar, si són Ses Fontanelles o no ha són, 
jo elic que sí perque és el millar que conec i mentre 
no en surti un altre, dic a Ses Fontanelles; també aixo 
implica trabar primer la vía ele la finan¡;ació i com és 
lógic implica també fer el Pla Parcial elins el terme ele 
Palma i per tant haurem el'entrar en negociacions amb 
l'Ajuntament ele Palma perque aquest pla, el Pla Par· 
cial d'aq ues t polígon ele 400.000 metres deIs quals 5c'n 
poden edificar uns 110.000, que aquest ' Pla Parcial, com 
dic, sigui el maxim o sigui consensuat amb I'Ajunta· 
ment de Palma, fins Í tot propas que el facem con· 
juntament, peró almanco que tengui el vist·i-plau. 

En tenir aixo, que tanmateix després s'haura de 
treure la finan¡;ació, sí que duré aquest pla de viabi· 
litat, al que no em puc comprometre i no em vull com
prometre a un termini que després pot ser que el 
compleixi o pot ser que no, per ventura el duré el 
mes de juliol, no ha sé. 

El que jo no entenc, Sr. Valentí Valenciano, és 
el punt núm. 4, on em diu que hem de canviar la per
sonalitat jurídica que té IFEBAL i hem de passar de 
consorci a una empresa pública. Jo em deman per que. 
Es que no és tan respectable el control que exercei
xen sobre IFEBAL els seu s mateixos socis, com són 
els Consells Insulars, les Cambres de Comer¡;, Caixes 
d'Estalvis o fins i tot el mateix Govern, no és tan res
pectable el control d'aquests socis com el control que 
pugui [er aquest Parlament, quan, a més, el Parlament 
té tota la informació que sol'licita sobre IFEBAL, i no 
esiic d'acord amb el que ha elit ',laste en la seva in· 
tervenció que aixo no és cert. Jo no veig, per tant, la 
necessitat de fer aquest canvi; es!ic d'acorel que el 
Parlament contrali el Govern i que soHiciti tota la in· 
[ormació que vulgui a aquest respecte, jo vaig assumir 
un compromís el'informar, ha faig i ha continuaré fen L, 
vaig demanar una compareixew:;a en aquest Parlament 
precisament per explicar el balan¡; i la memoria au· 
ditada del 88, auditories que per cert venim realitzant 
cada any i que contracta directament el Comite ExC'· 
cutiu, que no la Gerencia, perque el'aquesta manera 
la relació contractual, en aquest cas, sigui entre I'au· 
ditor i entre el Comite Executiu i no entre la Ger:n· 
cia i, a més, feim uns seguiments el'auelitories, uns se· 
guiments semcsLrals, unes preauditories semestrals . 

Jo entenc, Sr. Valenciano, que si no hi hagués con
trol a IFEBAL, si no ha controlassim, entendria per
fectament la seva postura, pero jo li he de repetir que 
e1s socis d'IFEBAL exercim un control molt fort i que 
arnés vos tes tenen la informació i si no la tenen és 
perque no la sol·liciten. Per tant, jo cm ciernan quina 
neeessitat hi ha de fer aquest canvi, quins motius hi 
ha per rompre aquest pacte entre els socis que qua n 
varen constituir IFEBAL ha varen ter per consorcio 
Per que canviar aquest pacte si els mateixos socis des 
de elins no ha soHiciten? Per que canviar, quan tates 
les insti tucions firals d'Espanya són cansareis, quan 
per tot Europa són també eonsoreis tret d'Anglaterra, 
salvant excepcions que són cmpreses priva eles de les 
mateixes associacions? 1 he de dir també que IFEBAL 
no el varem crear nosaltres, sinó que es va constituir 
en temps del CGI i que és, per tant, una herencia, pero 
aixa sí, una molt bona herencia. 

En definitiva, Sr. Valenciano, canviar, per que? De 
canviar per canviar, jo no en som partielari. Quins mo
tius hi ha realment per can\'iar, quan es du un rigo
rós i respectable control per pan deIs socis i vos tes 
tencn informació? Quins motius hi ha, també, pe¡- romo 
pre aqucst pacce entre els socis? Quins són aquests 
moLius obscurs que voste veu i no diu per canviar la 
personalitat jurídica d'IFEBAL i passar a ser empresa 
pública? Amb motiu de la InlerpeHació, Sr. Valencia
no, li vaig rebatre que IFEBAL hagués fet suspensió 
de pagaments, voste ha ha lornat a dir, 31·12·88, ba
Jane;, memoria auditada, el ra!io de solvencia 1,1732 i 
li puc 'avan::;ar que en elala 31 de mar¡; el'enguany ha 
pujat a un 4747, ha tene aquí, Sr. Valenciano, amb 
l'encuny i firma del Censor Jurat de Comptes, que a 
més a més de fer les audi tories del balan<; li demanam 
també que ens faci una analisi ele balan<; i aixo és l'a
naJisi de balan<; que fa l'auditor firmada i segellada, per 
favor siguem seriosos, no faeem política sobre una cosa 
que funciona i per favor no digui que esta en suspen
sÍó de pagamen~s quan voste també sap ben cert que 
no és així. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Té la: par~1Ula el Diputat Sr. Valenciano. 
(Pausa) 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Comenc;:arem pel darrer tema. Primerament li lle 

de dir, Sr. Conseller, que ja li vaig aga[ar la paraula 
quan va dir que faria una comunicació al Parlament 
sobre la situació d'IFEBAL, perque pensavem dema
nar-li que vengué s ::\ explicar'-la, pero ja que es va como 
prometre a la passada InterpeHació, li agafam la pa
raula i suposam que vendra aquí. El que no li puc ad· 
metre que digui és que IFEBAL no ha defugit d'infor· 
mar aquest Parlament. Jo li vull recordar i ja ho vaig 
fer él la InterpeHació les scves paraules del mes ele 
novem bre, quan va venir a la Comissió per tal el'ex
plicar la política d'aquest consorcio Alesbores .ia va elir 
que tenien unes auditories [ctes i que les remetria el 
mes de gener al Parlament, lIavors en vista que el mes 
de gener no arribaven, ja li ha vaig explicar, el mes 
de febrer vam fer una pregun!a dient-Ji que per favor 
rcmctés la infnrmacir:í; encara, Sr. ConseJler, esperam 
aquestes explicacions i no vull recordar el debat que 
ia es \'a produir l'any 87, Ull debat similar que hi \'a 
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havc;' sobre aquest con~orci i sobre cls sel.lS pressLl
posts. 1 quina informació n'ha !engut aguES! Parlé!
mcnt) Cap ni una, ni Ull paper, ni un documenl, cap 
ni un. Voste diu que no l"sta en sllspensió ele pZl ga
men ts, jo ja li vaig llcgi r a la passad<l In:erpcHació, 
li vaig concretar els núm eros scgol1s es tuelis fets per 
JFEBAL, li vaig expl iczlJ- "lhJ elel ratio de solvencia, 
del ratio el'estabilitat, el e di\'idir "cliu circulant sobre 
passiu circulant i ja li va ig elir cOl1cre lament quins 
eren els núm eros, els hi \'<:tig explicar a vos:c, 0.57, 4,28, 
etc., e tc. E s tracta ele fer un simple coeficient, es tI-ac
ta eJe elividi)- (lOS número ,,; i res més, i si els números 
donen aixo, jo 110 en ten c culp" que s iguin negatius, 
no en tenim cap culpa. 

Control . el'IFEBALJ Cap, cap ni un; el balan<;: ele 
si tua ció neg¡lt iu tal com 1; vaig elil', l'immobilitza! no 
hi havia ningú que se'l cregués, 136 milions e1'immo
bilitzat malerial, eleutors - i li dic el e memoria- 60 
milions i busques de cleutors quan vos le, aquí, en 
aquest Parlament va elir que no hi havia deulors per
que es pagaya per avanc;at, esta gravat, Sr. ConscJler, 
com explica e ls 60 milions i busques?, etc., etc ., etc. 

Recinte firal. Fa molt ele temps, fa anys que sen
tim parlar d'aquest recinte firal, anys pero, no fa elies 
ni mesos, fa anys, i ara resulta que no hi ha un es
tueli de viabilitat, ho ha dit vos te aquí mateix, no hi 
ha llll estudi ele viabilitat, ara resulta que encara no 
sabem si és viable e no és viable. Faci aques t estueli 
de viabilitat, el elugui aguí, al Parlament, i per que li 
posam aquesta da ta. si no ho r ecord malament de 15 
e1'octubre? Es una data molt senzilla i no té cap pro
blema perque precisament aban s ele dia 15 el'octubre 
el Govern ele la Comunit at ha de presentar en aquest 
Parlament el Projecte ele Llei ele Pressuposts per a 
l'any que ve, per a l'any 90. Aleshores si rea!ment te
nim una intenció i es viable tenir un estueli, tenir un 
recinte firal .definitiu en aquestes iHes, e l lógic és que 
si realment e l vol em fer ho _pre~entem abans ele dia 
15 el'oct ubre que, repetesc , no és cap data capritxosa, 
sinó que senzillament és rerque es pugui clotar p er a 
l'any que ve, en el cas que sigui viable i sigui in~eres
san!, es pugui fer per a rany 1990. no hi ha cap més 
problema. I'únic problema és aquest i el problema ele 
la data cm cregui que únicam en t i e:\c lusivamellt és 
aquest. 

La necess itat el'una ll e i que ordeni les fires inte
riors, sobre les quals és ben cIar que lenim compelcn
cia. El dia de la InterpeHació no era absolutament lle
cessari, no servia per a r es ; ara resulta que avui ja 
podria ser un Decret, avui almanco ja hi podria ha
ver un Decret, molt bé, hi ha altres Comunitats Au
tonomes com la nostra que tenen les mateixes com
petencies i que ho han regulat, per exemple Castel1a
Ueó, una Comunitat Autonoma en la qual el Sr. Aznar 
desenvolupa aquesta política, no demanam res de nou. 
r quant a aquest estudi permanent que es demana al 
punt 2, «que s'elabori un estudi sobre els sectors eco
nómics de les IlJes Balears que sigui d'interes la seva 
promoció comercial a través de [ires», no es tracta de 
fer un estudi de viabilitat d'una fira concreta i que 
després comprovem que vagi malament, com a passat 
amb Meditp.rrimia Shoe i d'altres, es tracta que no 
passi aixQ, es tracta de tenir una visió de conjunt i 
en funció d'aquesta visió de conjunt és quasi segur que 
almanco no ens equivocarem tan tes vegades, es tracta 
precisament d'aixó, de tenir aquesta visió de conjunt 
i que no continuem caminant i ensopegant amb una 
pedra darrera una altra. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Els Grups Parlamcn :8ris que nIlguin int ern:nir en 

el cl eba t puden c1 emanar la paraula. 
Per P ;¡rl elel Crup MIXT, lé la paraub el Sr, Car, 

Ies Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Cracies, Sr. Presidenl. 
NUJ11és pronunciar que crciem que vert aclcram ent 

és viable el que demana e l Partit Socia lista al punt 1, 
amb paraules elel Sr. Valen tí Valenciano. si bé el temps 
que li dcmana el trobam fran cament limitat, a un ter
mini que no creiem prOL! con-eele, pe¡- tant si allar
guessin aqu es t lermini el vot seria posi tiu. Al que cliu 
el Sr. Conseller, jo només li vull dir que el punl tal 
eom eliu aquí és «dins el marc legaJ", per tant estam 
totalment d'acorel amb lot el que el! ha elit, perqut 
és clins un marc legal que volem fe1' les coses , no vo
lem fer-les lora elel marc legal; insis teixo que jo en 
tol eas en l'únic que "eig dificultats és en el temps que 
a qucsta Moció propasa, s i fos elivers i fos un mínim 
de sis mesos , al eshorcs jo ho trobaria més corrccte. 

Pel que fa al segon punt no és problcma de temps, 
cree que 18 elata aquesta de 15 d'octubre elel 89 és prou 
bona per presentar aquí un t.s tueli sobre els sectors 
eeon::Jl11ics que siguin el'inter.es i ac;:o amb tota segure
tae i quasi quasi responent als eoneixements que té 
aquest Conseller, no elubt que esta prou assabentat 
perquc abans de elja 15 el'octubre ens pugui fer un 
comunica! que inc1iscutiblement ens serveixi per veu
re com s'hauria ele fer i on s'hauria ele posar eli r íem 
l'interes especial pel' promocionar comer'cíalment, a 
través d'aquestes fires. 

Tornam al cas elel núm. 3, que té el mateix pro
blema del primer, que és un problema de temps. Es 
ineliscu tibIe en aquest cas que abans elel segon Perío
de de Sessions 'no pot fer aquesta feina i no la pot 
fer ben fc tzl i més pel que diu - i per a mi ha h a dit 
bé el Conseller- que és massa important l'assumpte 
per fer la feina rnpic\ament i elur una cosa que eles
prés no ens agradi prou, si bé també és veritat que 
els coneixements i l'experiencia que aque!:>t Conseller 
sí que té, perquc ja fa sis anys que és Conseller, po
c\ri cn fer q Lle en sis mesos ho tengués fet, no ho dub
to, pero tall1poc no li vull escatimar l'oportunitat de 
c1ur un estuc\i fet amb prou temps perque sigui per
tecte. 

Al quart punt votarem que no elirectament per la 
scnzilla raó que quan vam votar la Llei el'Empreses 
Públiques hi va haver una especie ele compromís quan 
intentavem que totes les empreses fessin un mínim i 
un maxim d'aportació, pero en el cas, c1eiem, c1'empre
ses que .ia funcionen, la problematica no es poelia mar
car i deixavem que fos el Govern que amb tota la seva 
bona fe, c1iguem-ho així, perque cree que en aquel! mo
ment va ser un acte ele bona fe per part del Parlament 
ele cara al Govem, que elugués al final, en el temps 
mínim possible, a fer tal com cregués convenient una 
empresa pública d'aquestes empreses que avui es tro
ben amb aquest petit capital que no els permet tenir 
una gestió directa de mandat. 

Aixó és tot, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
En nom del Grup Parlamentari d'UM, té la parau

la el Sr. Miquel Pascual. 
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EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La redacció del punt núm. 1 condueix a confusions 

i jo deman al Sr. Valenciano que em contesti a veure, 
quan parla de les fires comercials, que em digui qui
nes són, perque si tal vegada són les fires que també 
són estatals, tal vegada li votaríem que sí, pero sospit 
que no, que es refereix únicament j exclusivament él 

les tires interiors, tal con-;. marca, com ha dit el Con
seller, l'article 10.16 de l'Estatut, que tenim competen
cia exclusiva en fires i mercats interiors, com molt bé 
ha dit abans i per tant, després de les excepcions de 
les fires ramaderes i de tot aixo no queda res, o sigui 
que, francame nt, clcmanam que se'ns aclareixi aixo i 
que pe)' d scomptaL si e l Partit Socialista proposa re
gular Lotes les ¡'il·e , d ncs ho podem ten ir en compte. 

R spe le del egon i elel tercer punt, francament, 
sobre el punt núm. 2 jo no intervendré, don per bo
nes les raons que ha donat el Conseller, "otare111 que 
no perque pensam que aquesi estudi no aportara prac
ticamen~ r es. Respecte del punt tercer, també el Con
selle r n'ha parlat, aquest estueli ele viabilitat ele! re
cinte firal üefinitiu ha ~lc ser com a conseqüencia el'un 
Pla Parcial que s'ha de clesenrolilar a nivel! d'A.iunta
ments, ha de ser com a conseqüencia una vega da que 
se sapiga exactament la ubicació, que s'hagi definit i 
després de la pos1eriur apruvació del Pla Parcial; ara 
bé, en aquests momen ts, sense saber on sera aquest re
cinte, com es pot fer un cstudi de viabilitat del pro
grama, perdó, un es tucli ele viabilitat i un programa. 
d'actuació? El cost pol (:~\lwiar radica-lmcn: si s'ubica 
a un !loc o s i s'ubica a un alire,' peT tant no és ab-· 
solutament lóg ic aquest punt núm. 3 mentre no exis
teixi un projecte definitiu que evidentment es basa en 
un concurs d'iclees que s'ha fallat i que aquest con
curs d'idees s'ha de quantificar i després s'han de fer 
e ls canvis urbanÍstics pertinents. Per tant, no ve al 
cas així com s'ha redactat aquest pun~ núm. 3. 

Respecte del punt núm. 4, efectivament és clar 
que IFEBAL té una estructura financera que no és 
l'adien tique s'ha de millorar, aixo es dedueix deIs ba
lanc;:os . El que m'ha cridat l'atenció és aquesta vehe
mencia elel Sr. Valenciano a la segona intervenció, quan 
parlava aquí de números i de ratios i abans el Conse
!ler li havia dit que hi havia un Censor Jurat de Cump
tes que també havia fet uns números i uns ratios i a 
mi em pare ixia que hi havia una especie de combat ele 
boxa entre e l Sr. Valencia no i el Censor Jurat de Comp
tes i si hem de triar entre el Sr. Valenciano i el Cen
sor Jurat de Comptes, jo cm quedaré amb el Censor 
Jurat de Comptes diríem per auditar, no pe r a altra 
cosa, eh? Per tant, Sr. Valenciano, em permetra que 
doni per bo el que ha presentat el Conseller com a re
sultat de I'auditoria ¡-ecent, la qual denota una miIl ora 
pel que fa a I'estructura financera de dia 31 de mare;: 
respec te ele la de día 31 ele desembre. Per tant, vota
rem que no . 

1 després la mania de les empreses públiques, molt 
bé, vostes valen una empresa pública, nosaltres no vo
lem una empresa pública i punt. 

Gracies. 

EL SR. PRES IDENT: 
Moltes grac ies, Sr. Pascual. 
Pe! Grup Parlamentari del Centre De11l0critti c 

Social, té la raranla el Sr. Fra nce~ic Quet~las. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES : 

Gracies, Sr. President. 
Basicament nosaltres manifestam el nostre acord 

amb el conjunt de la Moció, encara que voldríem afe
glr algunes matisacions. 

En relació amb el primer punt, atesa l'argumenta
C10 del Conseller, crec que, sincerament, no la fa es
trictament necessaria, és a dir, entenem que efectiva
ment per un costat el Conseller crec que és una mica 
exagerat quan parla de la innecessaria interven ció en 
el sector perque, Sr. Gaspar -Sr. Gaspar és correcte 
en catala- legislar no és intervenir, legislar és regu
lar, és normativitzar, és establir un marc legal perque 
unes determinades activitats quedin contemplades, a ixo 
no implica una interven ció i vos te, en la seva disser
tació ha semblat que confonia el que era una inter
venció per part de l'Administració de la Comunitat Au
tónoma amb el que és una legislació. Una aItra cosa 
és el seu a rgument de la no necessitat d'aquesta re
gulació, ja que la compel·cncia es limita exclusivament 
a les Eres i merca1s inter iors i en aixo probablement 
"oste tengui raó , en el sentit que no sent la necessi-
1at eI'una normativa i molt menys amb marc legal, molt 
més amb rang ele !lei vull dir, per regular una activi
tat que es desenvolllpa sense problemes, d'una n1ane
ra absolutamen~ normalitzada, elins e l marc e1'unes ac
tiviia ts consue~uelinaries i tracli ciunal s. Per tant, sobre 
aquest punt nosaltres sil11plemen t ens abstendrem. 

Segon punt. Cre1l11 que aquí ens iden~ificam com
pletament amb el contengut de la Moció, ja ens va
rem posicionar d'una manera clara clurant el debat de 
la Interpdlació. La po!ític:1 firal, cntenem que no és 
una política que tengui objectius en si mateixa, evi
den tment és una política estrictament· instrumental i 
és a l servei el'uns objectius explicitats per unes altres 
políliques, política indust rial, política comercial, polí
tica ele foment, de desenvolupament de distints scc
tors que poden veure a t¡·avés de la política firal un 
instrument escaient per al seu dcscnvolupament, per 
al seu fomen t, per a la ~eva promoció. 

Per tant, hi ha el'llaver uns sectors de política eco
nomica que tenguin un s objectius explicitats, uns ob
jec~iu s clars i que tenguin aquesta política ele fires al 
seu servei. Per tant, la política passiva qu e el Conse
ller ens ha elescrit qu e simplement el mateix fet que 
el sector tengués una sensibilítat, una preocupació i 
organitzas una fira ja era prau, com per que que exis
tís el consorci IFEBAL per organitzar i per canalitzar 
la instrumentació logística d'aquesta fira era l'element 
determinant (¡'aquesta política, ens pareix insuficient, 
ens pare ix que aixo significa una renúncia a un esta
bliment, a una explicitació el'uns objectius de política 
economica i per tant una inadequació d'un mitjit, d'un 
instrument que deixa de tenir sentit, perq ue alesho
res no és al servei de la política. sinó que és quelcom 
com una empresa de scrveis que Ilavors no entenem 
per que ha de ser pública. 

Quant al pun! tercer , 3 nOS31~res ens alegra co in
cidir tant amb el sentit de la Moció com amb el po
sicionament del Conseller, el Cunseller únicament ha 
posat un pero al fet que hi hagi un termini; jo no crec 
que al Govern, en aquestes altures, l'incompliment 
eI'un termini eI'una moció li provoqui tal preocupació 
que l'impeele ixi votar una r esolució c1'aquest Parla
ment, vull dir que si només és aix6 em pareix que ha 
poclrien votar amb plena tranquiHitat de cunsciencia. 
De totes man~res, quanl al fons, es~am d'acord amb 
el con tengut de la Moc ifl i no -perdoni. Sr. Conse-
1Ier- amb l'argumentació. Vos te ha vengut a elir que 
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8quest estudi de viabilit81, 8ixL) c]ue en el meu voca
bulari que aC8b c\'exposar seria l'explicitació d'objcc
tius, la iclen~ific8Ciú i prioritz8ció eslr8tegics preferents 
que han de ser objecte d'un8 activitélt política firal de 
foment, és [a una mica, voste ho ha elit, 8 s81t ele 
mata, es fa cas per cas, es fa sectori81ment en funció 
ele les nccessitats i t'n runció ele com es va presentar 
la conjuntura, jo sincerament he ele eliscrepar total
ment eI'aquesta sistcmatica, jo entenc que una cosa 
com aques la no té res a veure ni tan soIs amb el ele
bat sobre si volem una economia inter\'enguela o unCl 
economia que funcioni per si mateixa, perque ara no 
trac'am el'aixo, tractam cl'ulla activitat d'un Goven1 
que hCl de ser sotmesa a una planificaciú própia, a 
una estrategia propia, a uns obiectius propis que s'han 
de definir i a uns instruments que es posen 81 servei 
d'aquests objectius i aixD també bo fa una empresa 
privada, una empresa privada que posa en marxa una 
activitat qualsevol es planteja uns objeclius i posa uns 
ins trUl1lents per él la consecució el'aquesis objectius i 
uns mecanismes ele revisió i de comprovació del com
pliment deIs objectius. Aix::) és el que clemanam que 
faci el Govern de la Comunitat Autónoma en relació 
amb una política que arnés, insistes e, és una política 
purament instrumental, eom ho és la política fira!. 

En relacio amb el quart punt -acabaré tot d'una, 
Sr. President, í procuraré fer-ho abans que s'encengui 
el llum vermell- crec que és un tema molt impor
tant, perque, ho direm amb paraules un poc fortes, 
peró cree que és la realitat, IFEBAL avui és fora de 
la llei i és fora de la llei perquc la Llei eI'Empreses 
Públiques no contempla la possibilitat d'existencia 
d'un consorci com IFEBAL; no és un organisme au
tanom ni de caracter comercial, mercantil ni indus
trial, no és una empresa pública ni és una empresa 
vinculada i a més, la maleixa Llei d'Empreses Públi
ques, amb el vot en contra del nostre Grup, tot ho he 
de dil, prohibeix que la participació de' la Comunitat 
Autónoma sigui per clavall d'un determinat percentat
ge, perdó, que sigui entre un percentatge mÍnim i un 
percentatge maxim i és exactament el percentatge en 
que es troba IFEBAL, 25-28% ele participaeió de b 
Comunitat Autónoma, i aixó 18 Llei d'Empreses Públi
ques ho prohibeix, no se sap per que, pero és aixÍ. 
Al.eshores avui JFEBAL no és contemplada per una 
Llei que regula el sector públic autonomic, que regu
la els organismes autónoms i que regula les empreses 
públiques, per tant l'aclaptació d'IFEBAL a la Llei 
d'Err..preses Públiques d'Organismes Autonoms és 
imprescindible. 

En aquest sentit, Sr. Valenciano, jo suprimiria 
d'aquest paragraf aquestes paraules que diuen «per tal 
de convertir-lo en empresa pública», no, o en organis
me autonom o en empresa vinculada, vu11 dir en alló 
que toquí fer-se, peró no necessariament en empresa 
pública, jo simplement posaria «per tal d'adaptar-lo a 
[a normativa vigent quant a organismes autónoms, em
preses públiques i empreses vinculades». 

Aleshores, si la Comunitat Autónoma s'ha dotat 
:l'un instrument legal important de regulació del seu 
,ector públic, deIs seus organismes autonoms, de les 
~mpreses públiques i vinculades, no pot ser que un 
lnstrument important de la política comercial d'aques
:a Comunitat Autónoma com és el consorci IFEBAL 
:¡ueeli fora d'aquesta 11ei perque fora d'aquesta llei 
lueda fora de la legalitat autonómica i no hi ha d'es
~ar, evidentment, sigui un consorci o sigui el que si-

gui, perque els consorClS no són con ~emplats en aqueé;
ta !lei . 

Gr~lcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputa!. 
El Sr. Orfila té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 

Molt breument per dir que votarem elirectament, 
com sol dir el representant del Grup MIXT, favorable
ment els quatre punts d'aquesta Moció del Grup SO
CIALISTA. Votarem favorablement el primer perqu~ 
nosaltres pensam que és absolutament Ilecessari que; 
es presenti una Llei d'Orclenació Firal i que el Govern 
de la Comunitat Autanoma sí té competencies en ma
t'eria ele les fires interiors i eviclen'ment aquestes es 
poden ordenar i és bo que s'ordenin. 

Al segon punt, perque pensam que no es pot se
guir la via de la praxis que ha seguit el Govem res
pecte de la política riral: provarem si Agro-alimenta
ria funciona, si es fa la fira i funciona bé, ha anat bé 
vol dir que en podem flOr més i si no funciona ho atu
rarem. No és aquest l'estil de la política que nosaltres 
voldrÍem impulsar, creim que s'ha de planificar, que 
s'ha d'estudiar, s'ha d'estudiar la viabilitat de la polí
tica firal des d'una idea global, coneixent cls sectors 
i coneixent la problematica que els afecta. 

En aquest sentit, bem de veure si interessa més 
promocionar fires aquÍ mateix o si interessa més fo
mentar que els nostres industrials surtin afora per 
exposar els seus productes a altres fires que no sigui n 
a les Illes. 

Respecte del tercer punt pensam que és absoluta
ment necessari que el Govem presenti aquesta comu
nicació i prest, o<'sigui que pel que fa al termini nos- ' 
altres pensam que si que és urgent aquest estudi ele 
viabilitat del recinte firal definitiu, es tracta d'una in
versió important i nosaltres pensam que hem d'estar 
segurs que sigui viable. 

Finalment, respecte elel quart pun~, nosaltres 
creim, com ha dit el CDS, que IFEBAL és fora de la 
Llei d'Empreses Púb!iques i d'Organismes Autónoms; 
nosaltres pensam que hauria de ser una empresa pú
blica, estam convenr;uts que hauria de ser així, ja en 
el moment en que es va discutir la Llei d'Empreses 
Públiques hi va haver una serie de tensions respecte 
d'aquest tema i la qües ~ió eI'IFEBAL va sortir sis ve
gaeles i es va anunciar que algunes esmenes que es 
presentaven anaven precisament dirigides a aconseguir 
que IFEBAL quedés fora d'aquesta llei i per nosaltres 
era absolutament fonamental que hi fos inclosa preci
sament, perque vulguem o no s'havia defugit el COD

trol parlamentari real a partir del moment que el Par
lament no poelia incidir sobre aquest consorcio Nosal
tres pensam que també s'ha de flOr política sobre els 
temes que funcionen bé, Sr. Conseller, s'ha de fer po
lítica, és bo fer-ne sobre aquests temes i la política 
evidentmen~ 1'ha de fer el Parlamento 

Gracies. 

(El Sr. Presielent repren la presidencia del debat) 

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

paraula el Sr. Oliver com a membre del Govern. 
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EL SR. CONSELLER DE COMER(: I INDUSTRIA 
(Gaspar Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. 
Només per contestar al Sr. Valenciano i també als 

altres Portaveus. 
Sr. Valenciano, li he dit que fins i tot ja s'havia 

convocat la meya compareixen¡;:a per parlar d'IFEBAL 
i per donar compte de les auditories i s'ha convocat 
per a dimarts que ve a les sis i mítja; si no n'estava 
assabentat, dones ara ja hi esta a aquest respecte. 
Efectivament jo el mes de novembre de l'any passat 
li vaig dir que possiblement ja tendríem l'auditoria el 
mes de gener, no ha estat el mes de gener, ha estat el 
mes de febrcr, justamenl ens hem equivocat el'un mes, 
i l'assemblea el'IFEBAL va aprovar aquest balan¡;: i 
aquesta Memoria día 29 de mare;, jo crec que tampoc 
no n'hi ha tan tes d'empreses que dins el mes de fe
brer ja tenen el balane; tancat i Memoria i balan¡;: apro
vat i auelitat, no n'hi ha tan tes arreu, i de públiques, 
vaja, en aquesta Comunitat cree que molt poques. 

Jo eoincidesc amb el Sr. Pascual, Sr. ValentÍ, SLlS

pel1so, voste ha suspes el Censor Jurat de Comples, 
l'ha sus pes, voste l'ha 'suspes perque resulta que els 
ratlos que eH ha fel, que jo cls lene aquí i dimarts els 
hi donaré, avui mateix ds hi clonaré firmats pel Cen
sor Jural de Comptes i segellats; voste en deu saber 
més que ell o ell no en deu saber res, cree que l'hau
rícm de tornar a examinar aquest Censor perque su
pos que no deu saber res de res, en definitiva voste l'ha 
suspes. 

Sr. Valenciano, no digui que no tengucl11 un estu
di de viabilitat, l'esludi de viabilitat ,del recinte ferial 
que voste em demana és clar que no el tenim, un es
tudi de viabilitat no el podem fer sobre unes hipote
sis, a un estueli de viabilitat -li ha he explicat- hi 
ha unes variables molt relevants; segons quina sigui 
aquesta quantificaeió o segons quina sigui aquesta con
creció d'aquesta variable, l'esludi sera diferenL Si feim 
un estuc\i de viabilitat partint de la 'hipótesi que el 
recinte costara 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 milions, quin 
estudi de viabilitat farem? No en tendrem un, en ten
drem cinc o sis, o deu o guinze, segons quina quan
tificació donem a aquesta variable i aquests són els 
motius, ja li ha he dit, pels quals no estic d'acord que 
em fixi un termini per fer aquest estueli i tenc malta 
més pressa que voste, aixó ha pot creure. 

No li he dit, Sr. Valenciano, en cap moment que 
estaria disposal a un Decret per regular les fires d'a
questa Comunitat; Ji he dit que no estava d'acord de 
fer una llei, ni tan sois un Decret, que segons sembla se
ria més lógic, paraules textuals i el remet a la cinta 
o al Diari de Sessions. 

Pel que fa als estudis sobre els sectors, que hem 
de tenir una visió de eonjunt, a mi em sap greu, Sr. 
Valenciano, pero per a mi és \laste el qui no té aques
ta idea de conjunt, nasal tres lenim molt cIar quina és 
la idea el..: cOl1junt sobre políti ca ferial i tenim ciar el 
que són ~es fires ex1eriors, les fires internacionals, les 
fires d'aquí i les fires de l'eslranger, i per qualque 
cosa tenim aquest instrument deIs Decrets per poder 
subvencionar totes les empreses. 

En ti, per acabar, Sr. Valenciano, em reafirm en 
les paraules que he dit a la primera intervenció i sí 
que vull donar les graeies al Grup MIXT ]Jer haver 
entes, per haver-me compres al punt núm. 2 quant a 
la no necessitat de fer aguest estudi, millar dit. al 
punt núm. 3 i també li agraesc que ens doni suport 
al punt núm, 4, 

Al CDS, al Portaveu Sr. Quetglas, Ji agraesc la seva 
abstenció al primer punt, jo entenc que legislar és 
intervenir, pero pensam que no és important legislar 
sobre aquestes fires tradicionals dels municipis, si po
guéssim legislar, tant de bo poguéssim legislar sobre 
les fires nacionals, pero no podem legislar ni sobre les 
fires propies que feim a IFEBAL ni tan sois sobre les 
fires que fa SEBIME, no podem perque no tenim com
petencies i el Sr. Valen tí aixo ha sap molt bé. 

Jo realment, Sr. Quetglas, cree que voste no m'ha 
entes o jo no m'he explicat bé sobre el punt núm. 2, 
quan t a la necessitat de (er aquest estudi sobre polí
tica ferial, voste, a la passada intervenció, quan par
lavem de la InierpeHació, em parlava de política fe
rial cap a fora, jo li he dil que aquesta política la 
tenim perfectament dissenyada dins el Pla de Reindus
trialitzaeió i a més plasmada dins els Decrets que in
cenliven i ajuelen fins a un 70% fins i tot elel recinte, 
deIs stands que tenen aquestes indústries. Realment 
no feim res «a salto de mata», em cregui, tenim els 
peus bastant plans, i quant a IFEBAL, que voste ha 
dit que diria unes parau!es mult fortes, realment jo 
he enles quc el que vos te vaha dir quan ha dit que 
IFEBAL era fora de la llei, he entes que volia dir fora 
de la Llei de les Empreses Públiques, perque si no, 
m'hagués espantal 1l10ltíss im i clar, precisamenl és 
que IFEBAL no és una empresa pública, és un con
sorci. 

1 ja per aeab~lr, no cls vull cansar més, dir que 
em ratifie una yegada mé's ell els punts que he dit al 
plincipi i loes més, 

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

parau1a el Diputa t Sr. Planells, 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Gracies, Sr. President. 
Tal C0111 ha comen¡;:at el Portaveu del PSM-EEM 

dient molt breument els votarem tots a favor, nosal
tres també dirf'm molt breument que votarem tots els 
punts en contra i si em permeten els donaré una pe
ti ta exp l icació. 

Quant al primer punt, que diu que s'ha de fer una 
ordenació firal perque puguin C'omplir les funcions que 
els corresponen, jo entenc que mol tes fires. sense te
nir aquesta ordenació firal, compleixen les funcions 
que els conesponcn, no entenem que sigui necessari 
fer aquesta ordenació firal en cap moment. 

Quant al punt núm, 2, on es demana l'estudi de 
viabiJitat o l'estudi clels seetors economics interessats 
en les Eres, el Sr. Conseller ha ha explicat molt més 
detallaelament del que ho pugui fer jo, pero cregui'm, 
Sr. Vallonciano, pcf lllulls d'esludis q~e faci el 'Govern, 
per mol tes de comunicaeions que faei a aquest Parla
ment, per molt que ha debatem, realment guí decídeix, 
qui sap les filTS que es Ileccssilcn no és aquest Par
lamcnt, és el sector i si una fira és innecessaria, per 
molts esluclis que promogui la Conselleria, si el sec
tor no bo demana no sera viable aques~a (ira i vice
versa, en cas que ha cregui el Parlament, si el sector 
no ha demana em creguí que la [ira sera un fracas, 
per tanl eonsicleram totalment innecessari haver de 
fer aquests estudis, 

Quaní al punt núm. 3, jo entenc que el principal 
problema i diría que quasi quasi l'únic no és Illés que 
un problema finan cer i jo estic SC1Iur que si en aques~ 
Illomenl la Consellel-ia o el COl1seller disposassin d'un 
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parcll de mib de milions pel puder ler el recinte fe
rial, comen~aria afer estuelis ele viabililat i no S3-

bríem que ter-neo El problema és qut: no tenim finan
<,:ació i entenc que mentre no es dctineixill aquests !e

mes nu nccessitam més cstudis de viabilit<.t1. 
Quant al punt núm. 4, per ti aqUl hel1l anibat al 

vertader mollu dd pcrqui.:: van !er la lntelpeJ"lació, per 
que han feL la Mocio i per que la dues hores que par
lam de política Ecrial. No la ducs hores que parlam 
ele política ferial per rer orclenació, per ter enquestes 
o per ltT recintes; la uues jlOre~ que par lam el'lFE
BAL, que era realment el lJlotiu, el que passa és que 
s'ha"Ja ll'emmascarar eI'una altra torma, s'havia de elir 
el'una altra forma, pero realmCl1l Cl'a pcr alX\) quc s'ha 
parlat de fires. 

Miri, Sr. Valenciano, jo no som del Comite Exe- '. 
cutiu d'IFEBAL i 11 puc du- que no hi ha res losc, que 
no hi ha res tenebros com (Iiu vos te; és més, hi ha 
companys elel ::,eu Partit dins aquest Cornile Executiu 
i estic segur que si considerassin que hi havia res fose, 
que hi havia res tenebrós, que hi havia res elel que vu:;-
té explica, serien ds primers cn denunciar-ho i no to
lerar-ha de cap manera . 

Subscriure tOlalment les paraules del Partaveu 
d'UM quant als números del Censor de Comptes i sen
ziJlament res més, simplemen t ratificar una volta més 
que votarem els quall-e <:.n contra. 

r;racies, Sr. President. 

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

la paraula el Dipulat Sr. valcntí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gráeies, Sr. President. 
Primerament, per una qüestió que crec que és 

d'ordre, perque bi ha dos Grups que han fe t arribar 
que si es feien dos canvis lle ugers sobre així com era 
redactat, estarien d'acord en vo tar-los; en aquest sen
tit nosaltres h em de dir que aquests dos canvis, si els 
presenten forma lment com a esmenes i tots els Grups 
accepten que puguin ser inclosos, per part clel nostre 
Grup no hi ha cap inconven ient. 

El primer era per part clel Grup Parlamentari 
MIXT, que elemanava UIl canvi de data respecte elel 
primer apartat, el nostre olljectiu importan t és que 
n'11i hagi un, p er tan1 no ve cle posar segon pedode 
de sessions de l'any 89 o primcr pedo ele de l'any 90, 
per aixo no hi ha cap problema, i l'altre era per part 
del Grup Parlamentari CDS que es referia a suprimir 
el paragraf «per tal de conver tir-lo en empresa públi
ca» j que sigui «empresa pública o vinculada o orga
nisme autonom», en aquest sentit el nostre Grup tam
poc no hi té cap incol1venient. Per tant, si aquesLs 
Grups presenten fonnalment les esmenes, per par~ del 
ilostre Grup no hi ha cap inconvenient que s 'acceptin. 

Per una aItra banda, el que sí hem ele dir és que 
el Sr. Pascual és el President de la Comissió de la Re
forma de l'Estatut, és un eoneixedor de l'Estatut, per 
tant sap realment quina amplitud té l'article 10 apar
tat 16 i fins on pot arribar. Aleshores, en aquest sen
tit cree que vost'e sap perfectament que és el que po
dem fer i el que no podem fer. El que no li puc ad
metre de cap manera és que vost,e digui que primera
ment hem de fer un pla parcial abans de fer l'estudi 
de viabili:at, aixó voldria dir que primer h em de fer 
l'edifici i després de tenir l'edifiei hem d'anar afer 
el projeete i amb aquest projecte hem de saber quan-

les habi1aciÚl1s ha dt.: lenir aquella casa i com I'hem 
ele pagar-o No és ai~í, primn eS fa el prujecte, s'estu
dia i dcsprés es la o no es [a en Luncio el'aixo, no al 
revés, no hcm cie comel1<,: <1r la casa per la leulada, Sr. 
Pascual. 

EL SR. PRES IDENT: 
Sr. Valencianu, no m'úbri debat altra vegacla, es 

limiti él contestar. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Em limit, Sr. Presiclcnt, a rebatre els arguments 

que m'han dit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ido els rebati, pero no tomi a abrir debat; els re

bati senzillamcnt, que ja és un torn extra que li uo
nam, J'aprofiti per fixar la seva posició. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gracies, Sr. Pres iden!. 
Fina lm en t, al Grup Parlamentari CDS, respec te del 

primer punt, quan eliu que aques ta 11ei no és estric
tament necessaria, si realment es tracta d'impulsar i 
de fomentar la política tiral nosaltres creim que sí que 
és nccessaria, no es tracta d'agafar i de fer senzilla
ment un seguiment o una aplicació de la politica que 
fa el Govern, que l'any 86 dedica només mig mi lió de 
pessetes per fomentar a través de transferencies cor
rents, ele transferencies de capital i e1'inversions, la po
lítica de fires, l'any 87 hi dedica un milió i mig i l'any 
88 hi dedica 1,3 milions, es tracta que creim que s'ha 
ele fer més i en funció c!'ac;o és necessari regular aquest 
marc i és en aquest sentit que nosaltres opinam que 
efectivament aquest punt 1 és necessario 

Finalment, Sr. President, cm p ermetra, ja que bi 
ha hagut tanta controversia respecte de les dades que 
s'han dit sobre ~FEBAL, jo senzillament em limitaria 
a lIegir els documents oficials d'lFEBAL i que tenen 
I'encuny i la firma i tot el que vulguin; si després n'bi 
ha de posteriors ... , pero els Ilegiré textualment, no 
vull fer cap valoració, els ele clia 31 de clesembre elel 
88, de dia 30 de desembrc cle! 88, si n'hi ha de poste
riors . aquests no els tenim, peró aques ts són de dia 
30 de c1esembre elel 88: Acliu fix, 110 milions; passiu 
fix, 65 i busques, el coeficient ¿s bastant majar que 1; 
actiu circulant, 183 milions; pLÍssiu circulant, 223, 188 
dividit per 223 és bastant menor que 1. Si tccnicament 
hi ha un altre estudi que diu que quan l'actiu circu
lant sobre e l passiu circulant «cuando el resultado de 
ese ratio es inferior a 1, expresa que la empresa tien
ele a la suspensión de pagos», jo no tenc cap culpa 
que digui aixo ni el coeficient doni aixó, senzillament 
el que faig és constatar-ho. 

Graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Atenent les peticions o l'acceptació del Sr. Valen

tí Valenciano en nom del Grup que ha proposat la Mo
ció, logicament fa falta saber si els aItres Srs. Por
taveus accepten que s'introdueixin les modificacÍons 
suggerides pels Portaveus. 

(Pausa) 
Aleshores, un deIs canvis és aquÍ, el Sr. Se

cretari ha llegira, és senzillament al punt primer can
vial' que en lloe de «segon període de sessions del 1989" 
dira «primer període de sessions del 1990». Sr. Valen-
ciano. Se Ricci, ,í? Ale,ho"" acaba' el deba', pa;II;J 
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que tots els Srs. Diputats són dins, encara que hem 
tocat el timbre fa estona, passarem a la votació. 

Perque quedi clar, el Sr. Secretari Primer fara' lec
tura del punt primer amb la modificació introdlÜda a 
petició del Portaveu del Grup MIXT. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«l.-El Govern de la Comunitat Autónoma de les 

Illes Balears presentara al Parlament, abans del pri
mer període de sessions del 1990, un Projecte de Llei 
d'Ordenació Firal, el qual dotara les fires comercials 
del marc legal necessari pcrque puguin complir les fun
cions que els corresponen». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor el'aquest 

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

posar drets? 
Sres. i Si-S. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en 

contra, 26. Abstencions, 2. Queda rebuLjat aquest punt 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el purit segon tal com ve a la Mo
ció presentada pel Grup Parlamenlari SOCIALISTA. 

Sres. i Srs. Diputals que vo!in él favor, es volen 
posar dre Ls? 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a tavor, 24. Vots en 

contra, 26. Abstencions, cap. Queda t::¡mbé rebutjat el 
pUllt segon que acabam de so:metre a votació i pas
sam a volar el punt tercer, també tal com ve a la Mo
ció presentada. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votaeió: Vo~s a favor, 24. Vots en 

contra, 26. Absteneions, 1. Queda també rebutjat el 
punt tercer que acabam dc sotmetre a votació i pas
sam a votar el punt quart amb la modificació intro
dui'da a proposta del Grup Parlamentari CDS, que el 
Sr. Secretari procedira a llegir. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Punt 4.-EI Govern de la Comunitat Autónoma 

de les Illes Balears prol1l0ura el canvi deIs estatuts 
del consorci IFEBAL per tal d'adaptar-los a la nova 
legislació autonómica». 

EL SR. PRESlDENT: 
Sres. i Srs. Dipu~ats que votin a favor, es volen 

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

len posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en 

COI1:1'a, 27. Abstencions, cap. Queda rebutjat també el 
punt quart que acabam de solmetre a votació. 

IIL-VOTACIO DE LA PROPOSICIO NO DE LLEI 
R.G.E. NUM. 1799/88, PRESENTADA PEL GRUP PAR
LAMENTARI SOCIALISTA, RELATIVA A PROGRAMA 
DE RECUPERACIO D'ARXIUS FOTOGRAFICS, EM
PATADA EN COMISSIO. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam al punt següent de l'Ordre del Dia, que és 

la votació de la Proposició no de Llei registrada amb 
el núm. 1799/88, presentada pel Grup ParIamentari 
SOCIALISTA, relativa a programa de recuperació d'ar
xius fotografics, empatada en Comissió. 

Per part del Sr. Secretari es procedira a fer lec
tura de la Proposició no de Llei tal com ve a aquest 
Plenari i seguidament procedirem a votar. Sr. Secre
tari, vol procedir a la lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí, Sr. President. 
«El Parlament de les Iiles Balears, acorda: 
l.-Per tal de protegir el llegat fotografic deIs po-

bies insulars, la Conselleria d'Educació, Cultura i Es
ports elaborara el programa de recuperació deIs ar
xius fotografíes de les Illes Balears. 

2.-Eleborat l'esmentaL programa, en el segon pe
ríode de sessions de la Cambra del 1988 se celebrara 
sessió informativa de la Comissió de Cultura i Edu
cació. 

3.-A fi que el programa de recuperació deIs ar
xius fotografies de les Illes Balears sigui elaborat amb 
rigor i realitzat ele forma sostinguela fins que el llegat 
fotografic insular sigui substancialmcnt protegit, la 
COl1selleria d'Educació, Cultura i Esports convocara 
una beca a tal efeetei:mualment consignara les per
tinents partides pressupostaries fins a I'enllestiment 
del programa», 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

Proposició no de Llei, es volen posar drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vo

kn posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en 

contra, 26. Abstcncions, 1. Queda, ido, rebutjada aques
ta Proposició no de Llei que acabam de sotmetre a 
votaeió. 

IV.-PROPOSICIO NO DE LLEI R.G.E. NUM. 
626/89, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
PSM-EEM, RELATIVA A LA PRESENTACIO PER 
PART DEL GOVERN D'UNA LLEI D'UNITATS MINT
MES DE CONREU A LES ILLES BALEARS. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam al debat de la Proposició no de Llei re

gistrada amb el núm. 626/89, subscrita pel Grup Par
lamentari PSM·EEM, sobre la presentació per pan del 
Govern d'una L1ei d'Unitats Mínimes de Conreu a les 
IlIes Balears. 

Per defensa!' aquesta proposta té la paraula el Di
pulat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El sector agrari deIs pa'isos inelustrialitzats s'ha 

dcsenvolupa! en unes condicions tecnológiques i socials 
que [,ban fet poe competitiu en una situació de [liure 
mercat. Es per a¡;:o que lots, i em referese als pa'isos 
ele l'Europa Comunitaria, malgrat professiol1S de fe de 
liberalisme economic, han instituú fórmules que re
gulcn la inter\'cnció pública per tal el'impedir la des-
2parició el'una ac~ivitat que es considera [onamental 
pcr J moltes qi.iestiolls. Així, les societats industrialit· 
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z:lclc:, d'Eumpa, de l'Europa COl1lunitári:l, han fet to
les ]'opeió el'inslituir diversos mecanismcs de protcl' 
ció elel sector :J.grnri seguin: el cri1eri que l'intercs es
tratcgic, social, cultural i tamb¿ Pllli,ie e1el manteni
ment el'una poblal'ió agrícola justil"ic\c!a de~tin:1r-hi re
cursos económies i esfon;:os 1cgals. 

Esdcl'cnir del Alcíl1 Rural. eOIllunicació de la Co
missió:1 les Comuni1ats que eOI1l .ía comen lava l"a quin
ze dies és el doeul11ent bz:sic ele consulta respec1e ele 
les tendcncies ele la política agrária cOIlluJlit~ria per 
al flltllr, eleixa ben clara l'opció de la CE en favor de 
l'Europa verda i el lligam que aquesta opció a favor 
elel manlc:nimcnt el'una estructura social, el'un teixit so
cial " les regions rurals, té élmb el manteniment, amb 
la conservació del medi naturaL 

De les tcmplacions pcr l'abandonament de l'acti
vitar agrícola n'hem parlat repelieles vegades en :1ques
ta Cambra com d'un perill ben real a la nostra Co
munitat, una Ccmunitat on la baixaeb progressiva ek 
la renda agraria és un dels fets més preocupants res 
pecte elel sector primario La c1imensió de les explota
cions agraries és una de les qüeslions més importants 
per garantir la seva renelibilitat i és a la vega da vital 
per tal de fer posslble u~ilitzéLJ' les tecniques de con
reu adcquades a les noves neccssitats. La sobrepres
sió urbanística repetidament constatada i denunciada 
en aquest Parlament ha fet que es contemplés el sol 
rústic eles d'una perspectiv;:¡ d'aprofi~ame111 urbanís
tic; així, el procés parcel-lador amb finalitats no agrí
coles ha fet que el minifundisme es generalitzés a les 
Illes encarint de forma ;:¡rtificial el valor elel sol rús
tic, que es valora no ja ;:¡ partir de l'ús agrícola que 
pugui tenir sinó a parlir d'una potenciali~at urbanil
zadora que crea expectatives no gens d'acord amb la 
qualificació de sol no urbanitzable que tenen, elificul
tant a més l'accés elel pag'~s i especialment deIs jo
ves a la propietat ele la terra en fer inviables els es
tímuls de l'Adminis~ració en favor ele la compra de 
terres. 

Efectivament, amb els 8 milions de sostre deis 
credits prefereneials per als jovcs que ofereix el Mi
nisteri el'Agricultura es poden comprar mo11. paqlll.'s 
hectarees i especialment él les Tlles l'vIenors, on parlar 
de terra endins és pura entelequia i la proximila~ de 
la costa és un atractiu més pcr a aquestes finali 1 als 
no agraries. L'expe1'icncia, 1 'exPéTiencia fins i to! a les 
llles, prova les dificullals que aquí elu qualsevol in
tent ele concentració parcel'h\riél i és per ~\;-~) que pen
sant en termes ele fulur i des c.l'llna opció política en 
favor del manteniment ele l'activilat agraria és absolu
tament vital prenelrc mesures que tendeixin a preser
var la in!egritat ele les finques agrícoles ele les llles, 
impedint parcel-lacions que cluguin com a resultat la 
crea ció ele noves finques les climensions de les quals 
impedeixin la seva explotació agrícola amb criteris de 
rendibilitat. 

De fet, el mateix Llibre Verd ele la Conselleria el'A
gricultura detecta aques t problema quan afirma que 
la disminució del nombre d'hectarees cultivades es cor
respon amb el creixement de les zones urbanes, coin
cidint que aquests darrers anys s'ha accelerat un p1'o
cés evolutiu de tercia1'ització del camp i el citaré di
rectament. Diu «ele fet, el procés concentrador s'ha 
vist frenat históricament per una serie de practiques 
socials, les normes referides a la transmissió de tenes 
per her,encia, les practiques d'agricultura parcial, ex
pectatives d'urbanització, etc.», pero també ha estat 
frenat perque no ha existi~ més que en comptats ca-

sus un;} ,' j:;iú producli,'ista Lit: le! LeIla. Pcr par! de l'a
gricllltor no s'ha cercat ele forma conscient i clara una 
climensi() optima ele b se\'a nplotació, que seria aque
lla que amb el mínim el'imcrsió de capital i reina s'a· 
c()n~,L'gui.~~in els m~xims renc\imcnts econümics. 

En aqul:st respecte les xift·cs estadístiques. són sig
nific;:¡ti"t's ele com les zones on el manteniment de l'a
gricultura s'ha ret :1 partir ele millors rendibilitats coin
c¡cleix amb el fel que en aquestes zones tenen una ma
jor clilllCl1sió les explotacions i aqucst és el cas de l'illa 
ele Menorca. Així, mentre el percentatge de finques de 
lIna a cinc hectarees és a Menorca de soIs un 18%, a 
Ei,'issa Jeprcsenta UJl 38°ó i él j.¡[21llol'ca un 42% del to-
tal, t rolxl11 r, en can vi, que 111 en tre a Menorca les fin
ques ele 20 a 100 hcctürees represen len un 40% del to-
tal, a Ei, issa suls representen un 10% i a Mallorca un 
8%, per~) partint prccisament ele l'analisi que amb més 
dctenimcnt he pogut fer de la situació de Menorca, tant 
pcr proximitat com perquc les (lacles més concretes exis
teixen a partir d'un estudi que ha fet el Consell Insu
lar, les clacles ele com les dimensions més adequades als 
crileris ele racionalitat són vitals per al manteniment 
ele l'activilat agraria són el'una interprctació tan obvia 
que fins i tot fan innecessaris els comentaris ulteriors. 

Mirin, Srs. Diputats, la mitjana ele superfície total 
útil i no útil per a explotació de l'illa de Menorca és 
el\mes 48,3 hectarees. Essent, Ferreries, Mercadal i Ciu
tadella, les zones on hi ha major superfície per finca, 
amb 83, 79 i 69 hectarees respectivament ele mitjana i 
la menor, la del CastelJ, de 15 hectarees, i és clarifica
dor, perc¡ue si compa-ram elades amb les ele l'abando
nament ele l'activitat agraria en els diferents pobles 
veurem com coincideix exactament, s'abandonen a la 
banela de Maó, on les finques són més petites i es con
serven amb la seva explotació des del Mercadal cap a 
Ciutadella, on són més grans. 

1 elues daeles, per acabar: en elel! anys les explota
cions pcl ites de 'menys ele 5 hectarees s'han redui't en 
un 35" ',) clavant sois un 18°¡, ele les de 15 a 50 hecU\
¡'ces, i quines coses, han augmentat en un 4% les fin
ques majors de 50 hectarecs. Són elades referides a Me
norca, é~ ver, pero són les úniques que b~ trobat amb 
tant de detall i crec que poden ser perfectament extra
polades a la totalitat de les Illes. 

Ac¡uCSl fenomen ele la parcellació elel sol rústic no 
és tampoc exclusiu ele la nostr21 Comunitat Autonoma, 
a::;o é" el'iclent; a allres ComunÚats com Catalunya han 
~~abut, empero, reaccionar d'hora i ja el 1983 la Gene
ralitat ele Catalunva estabJeix les noves unitats míni
mes ele conreu a~b els criteris d'adaptar-les a la si
tuació actual clavant una llei estatal que data del 1954. 
Em permetin, Sres, i Srs. Diputats que llegeixi un pe
tit p21rágraf ele l'Exposició de Motius precisament d'a
questa llei de Catalunya. Diu «el desenvolupament de 
l'é\ctivitat agrária elepen, entre aItres factors, de la ca
pacita t que tengui l'empresa agraria per assolir elimen
sions superficials eficients. Un deIs problemes impor
lants que és necessari enfocar per garantir aquestes di
mensions suficients és l'excessiu fraccionament de la 
terra, és a dir, la parceHació exeessiva ele les finques 
que fa més difícil la utilització optima deIs diferents 
recursos que interven en en la producció» i continua, és 
clarificador. 

Sres. i Srs. Diputats, la necessitat d'adaptar la idea 
cl'unitat mínima de conreu a la realitat del 1989 és vi
tal per impedir el p rocé de fragmentació del sol rús
tic. que va cada dia en augmenL La fi.'Cació d'1,50 hec
tarees per a seca i 0,20 hectilrees en r egl.l iu , és a dir, 
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15.000 metres i 2.000 me tres respectivament a 1'0rdre 
del Ministeri d'Agricultura del 1958 per a Balears és to
talment desfasat i de qualque manera, aprofitant aquest 
fet, a<;ó ha fet que el procés de parceHació hagi estat 
inaturable i ho pot continuar essent si no prenim me
sures. 

El control del creixement urbanístic, d'acord amb 
les recomanacions del Consell Econ6mic i Social de la 
CEE, que especifica que en el context específic de les 
illes s'han de prendre mesures perque el desenvolupa
ment desenfrenat del turisme no condueixi a una re
ducció desmesurada de les terres cultivables, aquest 
control, deia, fa necessari que el Govern elabori aques
ta Llei d'Unitats Mínimes de Conreu de forma urgent, 
amb la major urgencia possible i nosaltres pensam que 
hauria de ser abans del próxim període de sessions i 
que ho faci precisament des de la perspectiva agrícola 
i no urbanística, ja que d'unitats mínimes de conreu 
es parla i no d'unitats mínimes de superfície edifica
ble, és aquesta la qüestió. 

Una !lei que haura ele tcnir en compte les eliferents 
zones de les rIles, és evielent que no és el mateix una 
zona ele muntanya que un verger, que una zona amb 
poca profunelitat de terra, esluelis seriosos; puc avan
c,:ar, per exemple, que calculen que una explotació far
ratgera ramadera, en explotació familiar necessita ele 
40 a 50 hectarees com a mitjana per ser rendable, molt 
enfora de l'una hectarea i mitja que preveu en aquest 
mamen! la Llei o el Decret del 1958. 

Creguin, Sres. i Srs. Diputats, que aquesta scra, si 
es du a terme -i aquí he ele contessar el meu escep
ticisme, que eIn fa dubtar- uÍ1a qüestió transcendent 
per al futur de les nos tres illes i evidentment per a 
la nos tra agricultura. 

Gracies, Sr. President. 

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

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

la el Diputat Sr. CarIes Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Tal com ja sap el Sr. Orfila, elirectament direm 

que sí, perque creiem vertaderament que val la pena 
que es Paci aquesta fórmula .ia de marcar un futur de 
com ha de ser el nostre terreny cultivable i he dit tam
bé cultivable, no edificable, perque és cIar que avui en 
día la visió del camp ha canviat i fin s i tot les neces
sitats que hi ha avui en dia, alió que reclama el co
men;: en aquest camp, és diferent del que es [eia fa 
,'int anvs. Sabem molt bé que les explotacions més ren
dables és possible qlle ja siguin, a les nos tres illes, les 
que tendeixin directament cap a verdures, que són ne
cessitats que el mateix mercat turístic d'avui en dia 
reclama de cada elia més, per tant aquí no es tracta 
que nosaltres en principi haguem de dir al Conseller 
com ho ha de fer, si bé algun dia ja li donarem la nos
trél opinió, pero creiem que el Conseller és prou capa~ 
ele fer unes normatives ele dimensió optima pels re
sultats economics de la gent elel camp, peró del que 
d2iem abans ens agradaria que en sortís \lna fórmula 
que fas I'estueli presentat a la Conselleria el'Agricultura i 
que aquesta l'acceptés com una fórmula basica per do
na!- Dossibilitats a aquesta divisió de la nostra terra. 
La di"isió ele la nostra terra només pol ser si és ren
dable .~i no és renelable no s'ha de fer mai; aquí no 
es tracla de parlar de si en lloc de 15 .000 metres si-

guin 50.000, ni es traeta ele si en lloe de 2.000 siguin 
4.000, aquí es tracta de quan hi hagi una divisió hi 
hagi abans un estueli eeonomic de rendibilitat amb el 
qual la Conselleria dira que sí, a~o erec que és una 
visió pragmatiea i és una visió de futur i no és una 
visió taneada, fins i tot a vegades amb uns números 
claus que després a l'hora de la veritat no són mai 
possibles. 

Creiem que val la pena, el moviment d'avui en dia 
de terres és atacat molt agressivament i és possible que 
si no ho féssim així perdéssim a més a més unes pos
sibilitats de rendibilitzar la nostra terra i de donar op
ció al fet que la nostra terra doni un bon fruit. 

Gracies, Sr. President. 

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

el Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sr,· President. Sres. i Srs. Diputats. 
Si les notícies que tenim són certes, abans de l'es

titi entrara en aquest Parlament de les Illes Balcars el 
Projecle de Llei elel Sól Rústic. El Projecte de Llei del 
S,')I Rústic és el marc on s'ha de regular la construc
ció en aquest s61, que tots sabem que és el sól no ur
banitzable o el sol urbani tzable no programat i si es 
fa la Llei del Sol Rústic, que pot regular tot el que fa 
referencia a construccions, que és el gran problema 
que tenim; nosaltres no tenim un problema d'explota
cions agl'aries, tota l'argumcntació del Sr. Orfila res
pecte d'una Llei el'Unitats Mínimes ele Cultiu l'ha ba
sada practicament i exclusivament en els problemes 
urbanístics que hi ha en s61 no urbanitzable, almanco 
el 90% de la seva argumentació, La pregunta és obvia: 
si aquí ha d'entrar una Llei elel Sol Rústic, perqu.e hem 
de fer una altra Llei d'Unitats Mínimes de Cultiu? Per 
que? 

Punt número dos, el fet de dir que és una unitat 
mínima de cultiu, en el cas que s'hagi de dir, que des
prés podem entrar en el concepte, a veure si és un 
concepte que val la pena -o paga la pena, com diuen 
a Menorca- regular, avui en dia, el 1989, aquesta és 
la segona pregunta que ens hem de fer. Pero en el su
pósit que valgui la pena, no basta un Decret? Jo vu!l 
recorelar que la legislació que regula les unitats mÍni
mes de CUltillS a Balears i a tot Espanya és una sim
ple Ordre Ministerial ele 27 de maig del 58, vull dir 
que ja ha plogut molt, peru és una simple Ordre Mi
nisterial. 

Es podra dir que a Catalunya s'han regulat per 
Decret les unitats mínimes de cultiu, pero s'ha fet des
rrés d'aprovar-se la Llei de Defensa de la Legalitat Ur
banística, una !lei catalana que supos que és entre la 
Llei de Disciplina Urbanística i la farem del Sól Rús
tic, pero basicament és una lIei autonomica i no espe
cífica per a unitats mínimes de cultiu, que és una cosa 
eliríem molt concreta, venc a dir que no té abast sufi
cient per ser objecte d'una lIei. 

A mi em preocupen algunes argumentacions que 
s'han fet fins ara respecte de les divisions de finques, 
també ha he de dir i vull recordar l'article 44 de la 
Llei ele Reforma i Desenvolupament Agrari del 1973. La 
Ilei no prohibeix dividir les finques per davall de la 
unitat mínima de cultiu perqu~ no ha pot prohibir, per
qu:: va contra el Codi Civil aixó, el que sí diu és que 
hi haUl-il uns elrets de tempteig i de retracte per als 
vei'nats i fins i tot en aixo encara fa una excepció, per-



DJAR I DE SESS IO I"-IS / N l1m, 62 / 18 de maig dcl 1989 
-----==========================~==~~~~~====~~ 

2286 

que ~'nca ra diu al punl C que si e1s predis inl'eriurs a 
la un i la t mínima de cultiu que resultin de divisió o de 
scgregació es destinen a horls familiars també es po
dran dividir i que aixo ha el e ser regular reglamenta
riament, és a eli!' que nosaltres cvidentmcllt em pareix 
que no tenim competencies per aturar que es puguin 
segregar finques, tenc aques ta impressió, pero elesprés 
encara hi ha un altre tem a: com definim una unitat 
mínima ele cultiu? Si la dcfinició teórica, la de ]'ar
ti c le 43 ele la L1ei de RefOnlla i Desenvolupament Agra
ri eliu que l'extcnsió ha de ser suficient perque doni 
un rendimenl satisfactori i en pugui viure una família, 
c\'idenlment aix0 és molt complex perque depen pri
mer de la qualitat de la terra, punt número 1, no es 
pot fer una llei per a tot Balears, si nosaltres (lCiem 
quc no es podia fer per a tot Esp:mya, o ja la tenim 
per a tot Balears, 1,5 hectarees per seca, 0,2 hectarees 
per a reguiu, no ho podem fer per a tot Balears, ha 
de ser conseqücncia d'un pla, si nosaltres ho "olem 
fer ben fet hem el e fcr un pla i un pla té un rang de 
Ilei, nosaltres ens hauríem d'adaptar a la circumsHm
cía concreta de cada cas, pero no només depen de la 
qualitat de la terra, depen deis tipus de cultius, la gran 
d.ivisió seca o reguiu, efectivament, i tal vegada el seca 
pot ser més o manco homogeni, més o manco homoge
ni, no ho sabem, suposem que ho sigui, pero dins el 
reguiu, és homogeni el reguiu? De moment hem de di
vidir el reguiu quan és al descobert o quan és protegit, 
cultius fon;:ats ... Que és? Que hem de fer unitats mÍ
nimes de cultiu damunt un mateix territori depenent 
del tipus de proc!ucció, depenent de si hi ha tarongers 
o de si s'hi sembren flors o s'hi sembren clavells o si 
s'hi sembra alfals? Jo, Sres. i. Srs, Diputats, tenc la 
impressió que és molt més facil anal' directament al 
gra dins la Llei elel Sol Rústic i dir tants de metres 
rer const ruir una vivenda i deixar-nos el'histories d'uni
tats mínimes ele cultiu. 

Gracies, 

EL SR, PRESIDENT: 
Per part elel Grup Parlamentari CDS, té la parau

la el Portaveu Sr, Quetglas, 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
L'Exposició de Motius de la Proposició no de Llei 

del Grup Parlamentari PSM·EEM revela inelubtable
ment la intenció d'aquesta llei i, aixó ja li han dit al
tres Portaveus, la intenció d'aquesta llei" . ; és una llei 
que, per a mi, segons la meva analisi, no és adequada 
entre la seva finalitat i els mitjans que proposa, no és 
una Proposició no de Llei sobre Agricultura, és una 
Proposició no de Llei sobre Urbanisme. 

Jo crec, Sr. Orfila, que la tecnica d'intentar defen
sal' el camp a base d'intentar posar-li portes no és exac
tament l'adequada i crec que és el que la Proposició 
no de Llei intenta. Perque, quina seria la finalitat d'a
questa Proposició no de Llei? Quin seria l'abast de de
c1aració d'una unitat mínima de cultiu? Quins serien 
els efectes jurídics que sobre la propietat de la terra, 
sobre la propietat agraria, tendria aquesta declaració? 
Aixó no s'ha dit, ni tan soIs s'ha enunciat, perque a 
mi em pareix que no és la preocupació subjacent. 

Avui en día l'agricultura -són arguments que ja 
li ha exposat el Portaveu d'UM Sr. Pascual, pero que 
jo els hi voldria reiterar- avui en dia la tecnologia va 
guanyar una batalla contra una limitació tradicional de 
l'agricultura, una cosa que els economistes en deim la 

llei déls rendlmcllls uecreixcnls, que fa que el factor 
limiLltiu c!e la rencl ibilitat de la terra no sigui la su. 
pel'fície cle j'explotació i aquésta és una batalla que la 
tecnulugia el e tot tipus va guanyant i avui la climensi ó 
ele la terra pot veure incrementada tremendamcnt la 
se\'~l rcndibilitat a base c! 'ulilitzacló el 'una altra serie 
cl'impuls d'aigua, d'abonaments que milloren la quali
tat, ele cultius protegits per hiwrnacks, com li han elit, 
o per con reus en coixinats, com els cliuen, que poden 
incrementar el renc\iment ele I'explotadó multiplicant-
10 per deu i que, a més, el s~u e[ecte sobre els preus 
elcls productes pot ser un incrcmen t de per quatre o 
per cinc, ja que es [;:m uns productes que s'ofereixen 
fon1 temps, fora de la tempor::tela norm::t1 i pot fer que 
una hcctarea sigui no solament trem endament renda
bIe per clon:1r feina a una família, sinó que arnés d'a· 
ques ta manera el que fa és proporc ionar un gran in· 
crement c\'ocupació. E s més, la participació dins la pro
c1ucció final agr:tl-ia de procluctes hortícoles, de flors i 
plantes ornamentals cuJtivats a través d'aquest es tec
niques intens ives creix en la seva participació relativa, 
ya creixent a Balears , la qual cosa vol dir que es dóna 
una resposta tecnológica a aquesta limitació que fa 
vint ~\l1ys, fa trenta o cinquanta anys tenia sentit, que 
era la dimensió de I'explotació com a element basic 
per clonar-Ji racionalitat económica. 

Aguest tipus de nova agricultura és el que suposa, 
ja ho he dit, una major quantitat d'ocupació de ma 
el'obra i a més aquests conreus no basten per atendre 
la demanda insular, per tant són els que tenen major 
fu tUL En totes les cliscussions agrícoles que tenim en 
aquest Parlament parlam ele dos objectius, de dos ma· 
croobjectius basics, per un costat la protecció de l'a
gricultura en ella mateixa, com a objectiu, encara que 
costi, i el de trobar un horitzÓ' de viabilitat a l'agricul
tura. Es aques ta Proposició no de Llci un camÍ ade
quat? Per a mi, Sr. Orfila, sincerament la resposta és 
no, Aquesta Pr-oposició no .de Llei facilita, per exemple, 
com diu a l'Exposició de Motius, l'accés a la propictat 
deIs agricultors? La contesta és no, Sr. Orfila. 

Es més, una llei d'aquest tipus pot significar la 
petrificació del sector clins uns habits i dins uns sis
temes de conreu i dins uns sistemes d'explotació que 
volem, desi tjam i el nos tre eamp ha de veure radical
ment superats en el futur pergue si no, no en tendra 
cap de viabilitat, és a dir, el que necessitam és un al
lre tipus de !lei, no una Llei dé Conreus Mínims, sinó 
una llei urbanística, ja Ji han dit i jo vull repetir aquest 
argument, nccessitam una Llei de Sol Rústic, una !lei 
que determini les possibilitats constnlctives amb ca
racter limitatiu dins sol rústic i unes Directrius d'Or· 
denació del Territori que marquin clarament quin es 
són aquestes limitacions i res més, no fa falta posar 
cap altra porta per evitar la vertadera amena¡;a que té 
el terreny agrícola, 

Per tant, atesa aquesta tremenda inac\equació en· 
tre la finalitat que pretén aquesta Ilei i els mitjans que 
pretén arbitrar, el nostre Grup Parlamentari votara des' 
f3.vorablement aquesta Proposició no de LIei. 

Gracies, Sr. President. 

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

paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 VICH: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Orfila, nosaltres estam amb voste. Agafar aques· 
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ta Proposició no de Llei i fer-ne una lectura rapida i 
simple ens podria dur a l'error que crec que s'ha co
mes fins ara aquí dins de pensar que parlam simple
ment de metres quadrats. Jo crec, i en aixo coincidesc 
amb el Sr. Quetglas i el Sr. Pascual, que darrera aques
ta Proposició hi ha d'haver un dialeg més important, 
que nosaltres el veim des de dos caires diferents, un 
és el caire agrícola, el caire rústic, i l'altre és el caire 
urbanístico 

Anem primer al fet rural, al fet agrícola. El fet 
agrícola és la primera agressió que fa l'home a la na
turalesa, ara bé, és una agressió que no crea cap trau
ma a l'habitant perque l'entom continua essent natu
ral, la qual cosa fa que l'home s'hi trobi bé i s'hi adap
ti aviat. Ara bé, quan aixo s'extrapola i passam a la 
ciutat, que ens ha passat? Aquest entorn ja ha deixat 
de ser natural i ha passat a ser totalment artificial i 
aquesta és una de les causes principals per les quals 
l'home se sent malament dins la ciutat. Que fa, davant 
aixo? El seu procés s'inverteix i essent un home de 
ciutat sent la necessitat de tomar al camp i hi torna 
i aixó crea els grans problemes que tenim en aques
tes illes, segurament si tenguéssim una extensió més 
gran ele terreny no ens' passmia aixo, pero dins aques
tes illes sí que ens passa perquc el terreny és limitat, 
d'aixó en parlarem llavors amb el fet urba perque crec 
que és un fet urba, cüntinuem amb el fet rural. 

Si analitzam la trajectória del nostre fet rural, aixo 
és molt simple, basta que agafin una foto aeria de fora 
vila i veuran que damunt aquesta foto aeria es poi" lle
gir tota la nostra tradició cultural, és a dir, els camins 
són de circulació jenta, són tortuosos perque no són 
camins que necessariament hagin de dur de manera 
rapida a un lloc, sinó que són límits de propietats, es 
creen respectant els encontorns de les finques, aixo per 
una part; llavors, la manera de viure d'aquesta gent 
crea tota una forma que aquí no s'ha aHudit que jo 
crec que és important defensar i és la manera de cons
truir, la manera de viure, la manera de sembrar, que 
cstic d'acord amb voste, Sr. Quetglas, que tot aixo ha 
de canviar per fer-ho rendable, pera no ha de canviar 
com ens diguin els de defora, jo crec que totes les 
transformacions que no es basen sobre la tradició van 
camí d'un fracas; l'altre dia, I'altre dia de pages va ve
nir a Manacor un tecnic israelita, que en agricultura 
són autentics primeres línies, i evidentment alla la terra 
ja l'han desestimada, vull dir que la seva gran riquesa 
agraria ja no es basa, ja no necessita per a res la terra. 

Per tant, el di~deg que jo crec que avui s'ha de fer 
aquí és si volem o no volem mantenir aquesta tradició 
i que ella mateixa, pero per ella mateixa, no perque ho 
imposem nosaltres des d'aquí, es vagi transformant i 
es vagi fent rendable. Ciar, quan he comen¡;:at a parlar 
del món rural hauria ele fer primer incidencia sobre 
(,,(a la legislació que vost~s ja han esmentat, comem;a 
aix:) amb una llei del 54 on per primera es parla d'uni
tats mínimes de cultiu, no es concreta en metres qua
drats, aix'·) es fa en un Den-et de 27 de maig del 58 ün 
rer a Balears, d'una manera uniforme, cosa que no es 
fa a altres províncies d'Espalwa, es posen cls ] 5.000 
rr.etres quadra ts per a seca i els 2.000 per a regadiu. 

Aquí ja ens hauríem de plantejar molt seriosa
ment el concepte de regacliu, perquc a eme han donat 
!loe aquests 2.000 melres) Aquests 2.000 metres han 
den,t lloc. i s'ha de dir fort, a urbanitzacions, a ur
banitzacions molt més rendibles que les urbanes, qua]
sevol ul'bélnilzació que hagi de seguir la Llei del Sol 
ccm a maxim treUl-a un aprofitament mitja en solars 

del 50%, aquí s'aprofita no vull dir el 100%, pero lle
vant alló que es perd en camins s'aprofita tot i actual
ment 2.000 metres són parcelles urbanes. Per tant, a 
veure si aquest concepte de posar una canonada amb 
una aixeta i d'aquí surt aigua amb el pou a deu o vint 
quilometres és un terreny de regadiu o no és un terre
ny de regadiu. 

El que ha dit voste, Sr. Pascual, quan ha parlat de 
la Llei de Reforma Agraria que es fa el 73, ha llegit 
els dos punts que supós que li interessava dir dins els 
quals es pot parcellar o es pot dividir per davall de 
la unitat mínima, ara bé, n'ha deixat un que és molt 
poc conegut fins i tot dins els scctors professionals i 
que en aquesta iHa s'han fet moHes indústries dins sol 
rústic emparant-se en aquest punt, és el punt B de l'ar
ticle 44 . El punt B diu «si la porción segregada se des
tina ele modo efectivo dentro del año siguiente -de 
segregar-se- a cualquier género de edificación o cons
trucción permanente a fines industriales o a otros de 
carácter no agrario» es pot fer la parceHació; aixo és 
un dcIs atemptats més grossos que tenim. -aquesta !lei 
continua essent valida- dins el sol no urbanitzable o 
sé)1 rústico 

Passem a parlar d'aquest problema vist des del cai
re urba. Que ha passat? J a he dit el problema en que 
és troba l'habitant de la ciutat, fins i tot es parla de 
la terapia de I'hortet, el problema no comenya a Es
panya ni de prop fer-hi, Europa fa molts anys que el 
té, per tallt es reconeix com una necessitat el fet que 
el ciutada tengui un !loc on tornar a les arrels, per tor
nar- él sentir-se en contacte amb la naturalesa. Que és 
el que passa? El p ¡-cblen1a és greu i jo c¡;ec que el pro
blema és aquí, i és que aquest ciutada -quan dic ciu
tada podeu posar estranger o el que vulgueu, perque 
en aquest punt crec que és més important quasi quasi 
la demanda que hi ha per part del sector turístic que 
per part del ciutada- pero que passa quan aquest ciu
taela, aquest home ja avesat a viure a la ciutat, torna 
afora vila? Desgraciadament hi torna amb tots els pre
judicis que du com a ciutada, tots els problemes que 
du com a ciutada els traspassa al s·ol agrícola; conti
nua essent el mateix, no s'incorpora dins aquest món 
rural que abans he intentat defensar i que per a nos
a!tres, per al meu Grup almenys, sembla que és basic 
que es continul mantenint; no, no s'incorpora i sobren 
paraules, basta que faceu una volta per fora vil a i no
tareu perfectament quina és la casa feta pel pages, qui
na és la casa que ha fet aquest home integrat dins el 
món rural o la casa que ha fet aquest ciutada, ho no
lareu en tot, no només en la tipologia de casa, en els 
materials emprats, en la piscina que té davant, l'altre 
tenclra en saf'areig nonnalment, en el tipus de cosa que 
sembra davant, en definitiva en tot, és a dir, tot el trau
ma de la ciutat l'hem traspassat al campo i aquest, des 
dd nostre punt de vista, és el gran problema que vi
vim. 

Hi ha manera el'arreglar aixo? Nosaltres pensam 
que sí, per suposat s'ha de ser valent i s'ha de voler 
arreglar, ja que actualment al pages probablement li 
sigui mt;s renclable vendre la tena que cultivar-la, d'aixa 
si queda temps llavürs en parlarem un poc. 

Després d'enfrontar aquest món rural amb el món 
urba, a quines conclusions hem arribat nosaltres? Per 
a nosaltres el primer punt fonamental és que estam 
pc:r una defeIlsa del món rural, del que supüsa. la seva 
cullura j aquesta defensa no creim que es pugui fer a 
lravés simplement cl'uns metres quadrats, el Ixoblema 
é.i melL més importal1t, ja que aquest problema gene-
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nlt pe!:" metres quaclr'ats, com ha dit el Sr. Quetglas , 
és un problema urba i no agrario L1avors, com ja he 
dit, un altre punt important és r e\' isar el conceptc de 
regadiu, no creim nosallres que així COID passa actual
ment Si~Lli acceptable eles e1'un punt ele "i sta agrario 
L1avors una mancan¡;:a mol t grossa que hi ha, tant a 
nivell nacional com a nivell de Comunitat Autonoma, 
és b rall ~ 1 ele cool'clinació leg is latí\'::I en tre le s ll eis ::Igr21-
ries i les lleis urbanes, no es pot clonar la raó a nin
gú, és un problema rural i és un problema urba, hi ha 
el'haver lI e is rurals i hi ha d'haver lIeis urbanes, ara bé, 
han el'anal' juntes aquestes Beis, no pot ser que unes 
vagin p er un lloe i les al tres vagin per l'altre perque 
el que leim que, tristament, si no anam alerta pot ser 
que hi arribem en aquestes iHes, el que feim actual
ment és tractar tot el territori de cada illa com si fos 
un fet urba, aixo és va dir fa estona i a poc a poc hi 
anam, podem fer un estueli urbanístic ele cada una el e 
les Illes Balears considerant-les com una ciu tat, no con
siderant un terreny rúsLic es pot fer, actualment .ia es 
pot fer aixo. 

1 ja , com a darrer punt, hem de resoldre aquesta 
terapia de l'hortet, és a dir, el meu partit no vol obli
dar aiNG, no vol que el ciutada visqui reelos constant
ment dins la ciutat ni que la seva activitat quedi su
peditada a un passeig per fora vila; és possible, ja hi 
ha moltes expeliencies sobre els horts familiars -a mi 
m 'agraela molt més la denominació d'horts periurbans
i de qualque manera poden fer una funció important, 
en primer lloc perque aquests horts mai no s'han de 
col'locar a les zones d'alt rendiment agrari, aquests horts 
són petites extensions, el rendiment que puguin donar 
ha de sortir de l'esfoI'¡;: de la persona que el du, aixo 
en primer Iloc. 

En segon lloc, qualsevol ciutat té uns grans pro
blemes entre el que és la ciutat, el que és el recinte 
urba i la zona que l'enre\'o lta, la zona periurb;:ma que 
diuen, que normalm enl sol ser una zona totalment de
gradada. CIar, aquesls horts serveixen de pas intermecli 
o d'escaló entre zona urbana i zona rústica. Eviclent
ment aquí, dins Mallorca o clins les Balears, tol c]'una 
que parlam d'aqu es ts horts familiars tothom té elins 
el cap 13 caseta a l'hort, aixo és un error, aquests horts 
no necessiten la caseta, no la necessiten, perdonau pero 
parlam del món rural és un error que com etem cons
tantmen 1, el món rural mallorquí no ha viscul mai a 
viven des unifamiliars afora vila, mai, qualsevol casa 
de possessió congregava de 30 a 40 persones, aquest pro
cés de les cases unifamiliars ha sortit després, és el 
ciutada que I'ha integrat alla dins i nosaltres hem anat 
fixant parametres urbanístics, com són que han de ser 
enfora els uns deIs aItres, nucli de població i aixo, i 
precisament tota la tradició que tenim va en contra ele 
tot aixó, quan es feien casetes unifamiliars es feien jun
tes i formaven els 1I0garets perque afora vila no era 
concebible tenir les cases separades. 

Tornant a I'hortet familiar, creim que la viven da 
no és necessaria; ara bé, l'hortet familiar és una or
denació urbana on hi ha d'haver el lloc de relació de 
la gent que hi va . AixQ d'aquests hortets és una expe
riencia que a Alemanya comen<:;a l'any 1830, concreta
ment a la ciutat de Kiel, en aquests moments tenen 
destinats a aquest fi una extensió de 4,36 metres qua
drats per habitant, volen arribar al 8,5 metres quadrats 
per habitant i a Copenhague ha arribat als 16,18 me
tres quadrats per habitant. 

Ja per acabar vull fer un prec o una crida al Molt 
Honorable President d'aquest Govern perque ell sem-

pre s'ha definit COl1l un ho rne de camp, nosaltres, no
rnés li vull dir que si continuam amb aquesta política, 
que és variab le , aconseguire m polser que e l pages ven
gui les seves terres mol t cares, ara bé, ti haurem lleva t 
l'ar111::1 que té ele fer reina, els clobl ers ten en un valor 
relati u , en canvi el valor de la terra sol ser permanent. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per pan del Gmp Parlamentari POPULAR, té la 

paraula el Diputat Sr. Aclrovcr. 

EL SR. ADROVER 1 OBRADOR: 
Gracies, Sr. Presic\ent. Sres. i Srs. Diputats. 
No estam molt c\'acorc.l amb l'Exposició de Motius 

quan el Sr. Orfila diu que hi ha un procés parcellaelor 
el e l ~61 n :'ls tic. Hi ha un procés in legrador, hi ha un 
procés in tegraclor a vegacles i Ji puc dir que el darrer 
que he contemplat, fa menys cI'una setmana, és pagar 
4 milions ele pessetes el'una quarterada perque era en
mig ele les altres i aixo és dóna amb bastant freqüen
cia, no és un cas único Sí que és ver que es feia un 
encariment artificial deIs terrenys, pero en fí, estam 
subjectes a la Ilei de l'oferta i la elemanda i aixo no 
ho podem evitar i té molta raó el Sr. Quetglas quan 
cliu que no poelem posar portes al camp, se'n va sen
zillament perque guanyen més a una altra banda, jo 
Ji podria mostrar molts d'exemples. 

Creim, a més, que es molt dífícil fixar una unitat 
de cuItiu; jo cree que 1'hauríem de deixar flotant, coro 
la pes seta a vegades. Fa deu anys a Campos amb sis 
quarteraeles hi vivia una família, ara ja no m 'atreviria 
a dir amb quantes, perque si són 60 han ele tenir mol
ta de maquinaria i quan van al taller els balden i si 
és petita i no tenen maquinaria, a la mala no fan la 
feina. 'Aixo és dir-li senzillPment que és una cosa di
ficiiíssima, no a nivell-provincial, sinó a nivell de po
ble; a una banda ele carretera necessitaran tal vega da 
60 quarterades ele seCa per viure i a l'altra banda de 
carretera lal vegacla cinc i jo no sé quin tecnic pugui 
[er aixo. A més, voste sap i segons m'han comentat, 
treuen 6.000 metres aferrats al poble de Ferreries, on 
hi fan malta hortali ssa, que no treu son Merce ele Baix 
i aixó és dins el maleix terme,. i a veure com ho po
dríem aJTeglar. 

Per una altra banda, no sé si crearíem un proble
ma el'herencies, perque voste sap molt bé, almanco a 
Mallorca, deim tres quarterades i té tres fills, una quar
terada a cada un; podria ser que no ho pogués fer, 
pero ho fa i solventa el problema, jo no sé com s'ar
reglaría aquest senyor amb les herencies. 

1 estic el'acord amb el que diu el Sr. Pascual que 
el que ens preocupa és aquesta parceHació de rústic 
que jo no la conec, almanco als termes al voltant del 
meu i en el fieu no s'ha prodult, s'han produi't urbanit
zables, que qualcú n'esta molt {Oon contra, pero afortu
nadament no s'ha fet cap parceHació rústica i esperem 
que la por que té voste, aquesta L1ei del Sol Rústic 
la pugui paBiar i la pugui arreglar. 

Per tant, el nos tre Grup votara en contra d'aques
ta Proposició no de L1ei. 

Gracies, Sr. President. 

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

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Intentare ser breu. Abans de l'estiu hi ham-a una 
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Proposició de Llei del Sol Rústic perque el problem a 
sembla que és de l'edificació i no d la parceHació, 
pero és que la Llei del Sol Rústic, tal i com la conei
xem, s'ha plantejat des de la visió urbanística i em 
creguin, Sres. i Srs. Diputats, desconfiam d'una Llei 
de Sol Rústic perque, per comen.;:ar, incompleix, quan 
parla d'unitats mínimes, quan parla d'unitats mínime~ 
per parccllar i edificar -vegin com es parteix precio 
sament des del punt de vista urbanístic- incompleix 
allo que recoman a el mateix Llibre Verd que elabora 
el Govern i que parla que els estudis realitzats per 
comarques insulars parlen de dues a dues hectarees 
i D1itja per a reguiu i deu hectarees per a seca, quan 
la Llei elel Sol Rústic, aquesta llei que presentara el 
Govern torna a parlar d'una hectarea i mitja; absolu
tament impossiblc. 

El prOblema deIs horts familiars. Els horts fami
liars es poden ter, la llei de Calalunya ja ha establert 
aquesta possibilitat ele [er elivisions, pero article 4.1 
de la llei de Ca tal unya, ha ¡ legi ré en cas tella per no 
baver-ho de Lraduir, esta així: «A los efectos previs
tos en el aparrado 1 del articulo precedente, la posi
bilidad ele establecer huerto::. familiares en suelo no 
urbaniz~1ble se limita ti los terrenos cuya titularidad 
sea pública», intervé el Guvcrn de Catalunya en aquest 
tema, compra terrenys i in~enla que se circumscrigui 
a aquellcs zones la possibilital ele fer horts familiars 
que sí, estic el'acorel, s'han ele fer, s'han ele permetre, 
tal vegada fins i tot s'han ele potenciar en segons qui
na mesura. pero circumscrits a una zona, l'alt1'a acti
lud fa impossible que es c\ugui ~ma tencléncia ele 
parcellar fins i lo~' les zones que 'rústicament, que 
agrícolament són rendibles i ciar, la !lei catalana, la 
que ja existeix, estableix perfectamenl les diferencies 
entre seca i reguiu, no s'ha eI'intentar ridiculitzar 
aquesta idea d'una Llci d'Unitats Mínimcs de Conreu 
dient que hi ha diferencies entre sol de seca i sol de 
reguiu, eviclentment que n'hi ha i s'han cl'establir, és 
més, a Catalunya s'ha afegit un annex on s'estableixen 
per a les diferents zones i [ins i Lot per als diferents 
municipis quines són les diferen~s unitats mínimes de 
conreu, perquc és evielent que un sol profund rendeix 
més que un sol prim i a¡;o ho sabem tots, pero preci
sament s'ha el'estudiar i a¡;o es pot fer i es pot afegir 
perfeclament aquest annex. 

És una llei no adequaela a les seves finalitats, diu 
el CDS, no és d'agricultura, és d'urbanisme. Es que hi 
ha res que no tengui alguna cosa a veure amb l'orde· 
nació elel territori? Ho és tot, ordenació ele! territori 
ho és lot, tot el problema és quin ús feim elel teITilo, 
ri. Doncs nosaltres deim que a par:ir que es comen<;a 
a parccl-Iar amb l'excusa que se segreguen noves fin
ques, a116 que es fa és al'avorir la urbanització i impe
dir la rentabilitat ele les explotacions i la nostra Ilei, 
la nostra proposta no és posar portes al camp, és im· 
pedir que l'haguem de contemplar a través ele fines
lres únicament. 

Efectes sobre la propietat ele la terra? Jo crec que 
trist amen t aquesta és una preocupació sempre ele la 
drela quasi únicament i en parlaré per acabar. La tec· 
nología guanya batalles, jo crec que és cert, pero és 
que la tecnología exigeix preci sament que el desenvo
lupamenl ele les explotacions, per ser rcndibles, ten· 
guin unes elimellcions 0ptimes i .io par! ele ciirnencions 
mínimes. mínimes peT scr rCllllibles i a més partint de 
la necessltat -i nosal 1res feilll una opció política mo!~ 
concrela en ac¡uest sentit- ele manten ir l'cxplotac ió 
fami!iar agraria com a unilat de cultiu, corn a undat 

d'actuació sobre el camp i ens scmbla que a~o és una 
cosa absolutament vital. 

Voste creu, Sr. Quetglas, que amb l'actual unitat 
mínima de conreu vigent en aquest moment, la del 
1958, es pot viure amb l'explotació en seca d'una hec
tarea i mitja, amb 15.000 metres, per molta tecnologia 
que se li apliqui? Podem aplicar aquí aquesta tecno
logia? Volem aplicar-la? 

Sres. i Srs. Diputats, fa vint anys l'objectiu elel 
caInp, l'objectiu de l'agricultor era sobreviure; avui 
hem de parlar de rendibilitats i hem de parlar de ren
dibi!i tat comparada amb els aItres sectors cconomics, 
no feim pata tes per mcnjar, les hem de fer per ven
dre i les hem de fer de forma prou rendible com per
que vulguem fer de pagesos j crec que a'<;o és Vimpor
tant. Que a<;o no implica, no perjudica, no dificulta 
l'accés a la propietat deIs agricultors? Que vol elir? 
No és aíxí, el sobrepreu ele la terra en aquests mo
ments a les nostres illes és a causa ele la seva poten
cíalitat semiurbanística i aquesta es produeix a partir 
el'aquesta política ele parceHació continuada. És la vi
sió que es pot parcdlar allo que fa que un que té un 
telTitori, que té una terra. pcnsi que venut a lrossc!s 
li clonara més que explotat agrícolament i a<;o ho hern 
d'aturar perque és una L~tilització contra natura el'un 
sol que, !Jo cliu ben c iar, no és urbanitzablc i se li clo
nen finalitats semiurbanísLiques, nosaltres creim que 
ac;o s'ha el'aturar eles elel punt de vista agrícola essen
cialment. 

Agrair al PSOE el seu suport i els arguments que 
han clonat, que l11'han semblar molt adequats preci
sament des del punl de vista urbanístic per contra
restéll- algunes de les postures que aquí s'havien 
manifestat. 

Jo crec, Sr. Cosme Adrover, que el procés inte
grador és pura excepció i com a prO\'a em vul! reme
tre a les xifres que aporta la mateixa Conselleria 
el'Agricultura a través del Lli/ne Verd, 3.000 hectarees 
abanelonacles, un 350,b de les finques de manco ele 5 
hectarees s'han abandonat en 10 anys a les IHes i en 
canvi han augmentat en un 4% les de més de 50 hec
tarees, hi ha una diferencia claríssima. Les hurtalis
ses, no és el mateix parlar el'hortalisses que parlar ele 
reguiu o de vaques i no tots bem de fer patates, no 
tots hem ele fer llelugues, quedaríem empanxats, hem 
de fer !let, hem ele fer fOn1la!ge, hel11 ele fer patates 
segons les necessitals elel mercat i aquest és un elels 
objectius que la mateixa Conselleria el'Agricultura es 
marca; com que n'hem ele fer de elifercllts, hem ele 
crear unitats mínimes de conreu i les hem d'establir 
segons les cliferen ts II til itzacions que pugui tenir la 
terra. 

Aquí elintrc sura un fantasma l es el fantasma de 
la !libertat individual, la !libertal individual ele par
ceHar, de venclre, de fer el que es vulgui de la terra 
propia, de la propielat, enrront ele l'Esta!, de I'Aelmi
nis~ració que intervé i a~o és una característica del 
pensament conservaelor. La !libertat indivielual, pero, 
í ho hauríem cle tenil' clar, lé clues gen11aneS, com 
eliu Oscar Lafontaine, la so!iclaritat i la responsabili
tat, solidaritat amb la naturalesa i 3<;0 vol elir amb 
les generacions futures, Les Ilostres decisions, Sres. i 
Srs. Diputats, condicionen el futur i ju pens, sincera
ment, que per elamunl ele Ilibcrtats, sempre lligaeles 
des elel punt ele vista ele la clreta conserv;:¡dora a la 
prcpieta t, ens bem de p lan ~e ¡ar si el futu r que con
ctic i(;nam per als llcs!res fiils el plantejam eles ele! 
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punt ele vista de la solidaritat amb ells 
opció responsable. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

des d'una 

Aeabat el debat, procedeix sotmetre a vota ció la 
Proposició no ele Llei núm. 626/89 que acabam ele 
tractar. 

Sres. i Srs. Diputals que votin a favor, es vol en 
posar drets? Gracies. 

Sres. j Srs. Diputats que voten en conlra, es valen 
posar drets? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en 

contra, 28. Abstencions, cap. Queda rebutjaela, ido, la 
Proposició no ele Llei·· que acabam de sotmetre a vo
tació. 

V.-DICTAMEN DE LA COMISSló D'ECONO
MIA, HISENDA I PRESSUPOSTS SOBRE EL PRO
JECTE DE LLEI DE TAXES EN MATERIA DE TU
RISME 1 CARRETERES (RGE NúM. 3048/88). 

EL SR. PRESlDENT: 
Passam al darTer punt ele l'Ordre elel Dia que és 

el Dictamen de la Comissió el'Economia, Hisenela i 
Pressuposts sobre el Projecte de Llei ele Taxes en ma
t,eria ele Turisme i Carrcteres. 

No havent-hi cap esmena mantenguda, procedeeix 
passar a votació els eli s tints articJes, que si no hi ha 
cap objccció en contra per part elels Srs. Portaveus es 
votarien conjuntament, ates que no hi ha cap varia-
ció. 

Sres. i Srs. Diputats ... ; no pot sortir, Sr. Conse
ller, encara no ha comen~at la votació. 

(Pausa). 
Sres. i Srs. Diputa 1s que votin a favor deIs artides 

Ir., 2n., 3r., 4t., Se., i de la Disposició Final Primera, 
Disposició Final Segona i Exposició ele Motius del Dic
tamen ele la Comissió, es valen posar elrets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 
Sres. i Srs. Diputats, esgotat l'Orelre elel Día, s'ai-

xeca la Sessió. 
Bona nÍt. 
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