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EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bones tardes. 

Comen~m el Plenari segons l'Ordre del Dia que els 
han repartit oportunament, pel Punt primer, referit a Pre
guntes. 

I-1. PREGUNTA RGE NUM. 1385/89, FORMULA
DA PEL DIPUTAT SR PERE SERRA I VICH, DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el núm. 
1385/89, sobre la senyalització de les carreteres, té la parau
la el Diputat Sr Pere Serra i Vich. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

,. 
Gracies, Sr President. 

Les inundacions que hem viscut fa cosa d'un mes a la 
zona de Llevant de Mallorca varen despertar un sentiment 
de solidaritat molt important tant per part deis particulars 
com de totes les Administracions, des de la més petita a la 
més gran, gnlcies a aixo es pot dir que practicament a les 
dues setmanes s'havia recobrat la normalltat dins aquella 
zona. Ara bé, hi ha hagut un punt que ha estat el més criti
cat i que crec que entre tots, amb un poc de bona voluntat, 
es podria arreglar i és que aquestes inundacions varen dei
xar en mal estat una serie de bocins de carretera i la senya
lització que s'hi va fer ha estat bastant deficient, és l'únic 
punt que els ciutadans que vivim en aquella zona hem tro
bat que quedava un poc a l'aire. 

La pregunta va en aquest sentit i és que té previst la 
Conselleria d'Obres Públiques per solventar aquesta situa
ció, que en aquest cas tal vega da ha estat més greu per 
quantitat de carreteres que s'han fet malbé, pero normal
ment la senyalització sol ser bastant deficíent en qualsevol 
obra que hi hagi en carreteres. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Sr Conseller d'Obres PÚ
bliques i Ordenació del Territori. 

EL SR CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES IOR
DENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracies, Sr President. 

Sr Sena, vos te ho ha dit, realment la situació que es va 
crear a les nostres carreteres a causa de les inundacions va 
ser d'un caracter tan extraordinari que va desbordar totes 
les nos tres possibilitats. En general, la senyalització de les 
carreteres on fan obres compleix la normativa vigent ofi
cialment del Ministeri d'Obres Públiques, nosaltres no 

-

l'hem canviada, i és una normativa més o manco adequada 
a les normes internacionals. El responsable és el contraetis
ta i no es pot parlar que les obres estiguin ben o mal senya
litzades, n'hi ha qualcuna que esta millor i qua1cuna que es
ta pitjor, les instruccions que té el director d'obra són exi
gir al mmm el compliment estricte i fins i tot generó s de la 
senyalització precisament perque pot resultar perillosa. 

En el cas coneret de les inundacions naturalment no hi 
havia cap contractista que fes obres, sinó que eren desper
fectes que es varen crear rapidament i varen haver d'impro
visar, les nostres brigades i els nos tres mitjans, la senyalit
zació adient. Jo li diria que la veritat és que varem esgotar 
les disponibilitats que teníem al magatzem per poder se
nyalitzar tot el que es va fer, fins i tot va haver de coLlabo
rar la Guardia Civil amb els seus senyals de trafic, etc., es 
va fer tot el possible, es varen haver d'improvisar cartells 
que no són habituals, que quan es fa una obra programada 
es tenen prevists i en aquest cas no hi estaven i es varen ha
ver d'improvisar i evidentment eren de qualitat bastant de
ficient i en qualque cas insuficients, ho comprenc perfecta
ment, pero la situació era lamentable, en conjunt, i aixó de 
la senyalització ha estat un aspecte més d'aquestes condi
cions nefastes que es varen produir. 

En general jo he d'admetre que la senyalització de les 
nos tres carreteres no és tan rica com hauría de ser, de fet 
cada any incrementam, i vos tes ho veuran en el pressuposl 
de l'any 90, un incrcment sensible de les des peses de la par
tida de conservació de carreteres entre al tres coses per fer 
una campanya d'increment de la senyalització, tant de ca
racter orientatiu, de cartells croquis, de cartells de direcció, 
com de la mateixa senyalització horitzontal, la pintura, que 
s'ha demostrat que és la Olés bona, pero hem de tenir en 
compte que a mesura que es va Olillorant el paviment de les 
nos tres carreteres, tra~ts que antigament no tenien cap ti
pus de senyalització, de cada vegada les condicions per po
der circular són míllors, es corre més i la gent demana més 
senyalització i de fet els darrers anys jo diria que hem més 
que duplicat la senyalització vertical i quasi triplicat l'horit
zonta!. Aixo du unes despeses de manteniment anuals que, 
com dic, es van incrementant i encara no ens hem pogut 
posar a nivell europeu, a pesar que cada any incrementam, 
aquesta és, amb caracter general, la nostra preocupació so
bre la senyalització, i sobre les obres crec que ja ho he con
testat al principi. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. 

Bé, pensem que la principal riquesa d'aquesta Comuni
tat és el turisme, que aquest turisme sol anar en cotxe, per 
tant és molt diferent quan circula per una carretera una 
persona que la coneix, que cada dia hi passa o una persona 
que no la coneix, pens que l'esfof(~ que facem sempre sera 
poc, per marcar bé les carreteres, ara bé, la pregunta era 
més concretament per qua n hi ha obres en una carretera. Si 
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una persona es molesta un poc a mirar que posen fora d'a
guesta illa quan fan una carretera, vull dir copiar els qui 
ho fan bé, veurem que van des d'un moneiot que fa senyals 
fins a senyals inLermitenls que el vespre es reconeixen més 
aviat i anuncien el perill. Aquí, senyals intermitents d'a
guest tipus i sobretot senyals que serveixin el vespre pnlcti
cament són inexistents, més que res a mi m'agradaria que 
poguéssim arribar a aconseguir un stock de senyals d'a
quesL tipus perque crec que, precisament perque son turis
Les els qui circulen per les nos tres carreteres, ho necessitam. 

Gnlcies. 
'. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Obres Públiques i Or
denació del Territori. 

EL SR CONSELLER D'OBRES PÚBLlQUES 1 OR
DENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Jo accepto amb molt de gust la crítica, en el que té de 
crítica constructiva, ara bé, aquí tenim tots aquests mone
iots, tenim tots aquests senyals, el que passa és que per ven
tura no tenim el nombre suficient i també depen de la 
quantitat d'obres, en aquests moments n'hi ha moltes en 
marxa, també depen de la temporada, ara bé, repetesc, la 
senyalilzació, trel d'obres de reparació o de conservació pu
ra que fan les nos tres brigades, és una responsabilitat deIs 
con tractis tes. 

Moltes gracies. 

1-2.- PREGUNTA RGE NUM 1411/89 FORMULA
DA PEL DIPUTAT SR VALENTI VALENCIANO, DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR PRESIDENT: 

Per pan del DipuLat Sr Valcntí Valenciano s'ha fet ar
ribar a aquesta Presidencia la voluntal de retirar la pregun
ta 1411/89, per tant quedara sense efecte i la reiterara o en 
podra fer una altra. 

1-3 .- PREGUNTA RGE NUM 1410/89, FORMULA
DA PEL DIPUTAT SR PERE SERRA I VICH, DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el núm. 
1410/89, sobre els trasts i edificis propietat de la Comunitat 
Autonoma, té la paraula el Diputat Sr Pere Serra i Vich. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. 

Cree que aquesta és una pregunta que no necessita 
massa explicacions, per si mateixa cree que és prou formu
lada, és a dir, el que volem saber en quin estat registral es 
. 'oben els trasts i edificis propietat de la Comunitat Auto-

noma que hi ha dins el Polígon de Llevant. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Vice-president del Go
vern, Sr Joan Huguet. 

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

Gnlcies, Sr President. 

Aquí el que es demana és si ja s'ha inscrit en el Regis
tre de la Propietar, la meya contestació seria dir-li que sí i 
que si vol, li puc proporcionar una fotocOpia de l'escriptu
ra, escriptura que du la data de dia 24 de febrer de l'any 
1988 i és inscrit precisament a l'Institut Balear de la Viven
da, encara que previament es va haver d'inscriure a la Co
munitat Autónoma i va ser posteriorment que es va fer una 
segona escriptura, perque passés a l'Institut Balear de la 
Vivenda. 

Gracies. 

1-4. PREGUNTA RGE NUM. 1412/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR VALEN TÍ VALENCIANO 1 LÓ 
PEZ, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR PRESIDENT: 

La pregunta següent, la núm. 4, formulada pel Diputat 
Sr ValenH Valenciano, la Mesa no la va qualificar peni
nent, coro a res posta oral, segons el Reglament. Per tant, 
també queda fora de l'Ordre del Dia d'avui. 

1-5 .- PREGUNTA RGE NUM. 1392/89, FORMULA
DA PEL DIPUTAT SR JOAN FRANCESC LÓPEZ 1 
CASASNOV AS, DEL GR UP P ARLAMENT ARI PSM-
EEM. ., 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, que és la registrada amb 
el núm. 1392/89, que versa sobre la llengua catalana a les 
proves selectives per cobrir interinament diferents lIoes de 
treball de la Comunitat Autonoma, té la paraula el Diputat 
Sr Joan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Grades, Sr President. 

El nostre Grup, d'en~ de la publicació i entrada en vi
gor de la Llei de Normalització Lingüística i de la Llei de la 
Funció Pública de les llles Balears, ha fet un seguiment de 
les diverses proves selectives que s'han anat convocant pel 
Govern de les Illes Balears per cobrir, ja sigui interina
ment, ja sigui amb caracter permanent, els diferents lIoes 
de treball dins la Comunitat Autonoma i hem observat que 
hi ha diverses convocatories on el coneixement de la llen
gua catalana no figura entre els merits que s'han de tenir 
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en compte i sí que consideren, en canvi, els coneixements 
d'idiomes estrangers. Nosaltres demanam com s'explica 
aquest presumpte incomplíment la Conselleria de la Fun
ció Pública. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Conseller de Funció PÚ
blica, Sr Simarro. 

EL SR CONSELLER DE FUNCIÓ PÚBLICA (Joan 
Simarro i Marqués): 

Gracies, Sr President. 

Jo pens que aquestes convocatories no tenen res a veu
re ... , vaja, que no les afecta la Llei de Normalització Lin
güística, la Lleí de Funció Pública, perque són per a lIoes 
molt determinats, només a base d'interins, no hi ha cap lIoc 
definititiu en aquestes convovatories. Tenint en compte 
que aquests lIoes d'interins no tenen cap merit en les proxi
mes convocatories que s'hirgin de fer, que no adquireixen 
cap dret, aleshores hem considerat que aquests lIoes no 
afectaven la Llei de Funció Pública sobre normalització lin
güística. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la-paraula el Diputat Sr López i ~asnovas. 
. .~:' 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. 

Ens estranya realment aquesta interpretació jurídica. 
"El procediment de selecció sera el concurs", diu la base 1-2 
de les convocatories concretament esmentades per aquest 
Diputat que li parla, en diversos recursos de reposició que 
hem presentat i la Llei de Normalització Lingüística no fa 
cap discriminació respecte de proves per a interinitat o 
amb caracter definitiu, diu Hales proves selectives que es re
alitzin per a l'accés a les places a l'Administració dins l'am
bit territorial de les Illes Balears s'ha de tenir en compte, 
entre altres merits, el nivell de coneixement de les dues 
Ilengües oficials, la ponderació del qual determinara l'Ad
ministració de cada nivell professional" i en efecte a~o és 
així també en interpretació que ha fel la Conselleria d'Edu
cació i Cultura de les Illes Balears quan, en un escrit que 
ens ha enviat, recomana, ha sol.licitat concretament de la 
Conselleria de la Funció Pública que s'incorpori el catala 
com a materia obligatoria a qualsevol tipus, repetesc, de 
proves selectives el coneixement d'aquest idioma com a re
quisit indispensable de les noves contractacions. Pero la 
nostra sorpresa encara és més gran quan observam que en 
una d'aquestes proves, precisament, si tota l'argumentació 
jurídica es basa en el canlcter d'interinitat, incompleix tam
bé aquesta situació ates que al BOCAIB núm. 91 es convo
ca amb caracter definitiu una pla~ vacant de funcionari del 
Grup A, d'Assessoria Jurídica, precisament, de la Presiden
cia de la Comunitat Autónoma. 

Entenem, per tant, que aquí es creen greus contradic-

-

cions dins el mateix si del Govern entre la Conselleria d'E
ducació i la Conselleria de la Funció Pública i que ja és ho
ra que un informe jurídic com cal esmenti i posi ordre en 
aquesta situació, si no, sempre hi cap obviament el recurs 
contenciós administratiu, al qual nosaltres no voldríem ar
ribar, pero si és necessari hi haurem d'anar. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller de Funció Pública. 

EL SR CONSELLER DE FUNCIÓ PÚBLICA (Joan 
Simarro i Marqués): 

Sí, Sr President. 

Jo crec que hem de fer unes quantes puntualitzacions. 
Primer de tot, la Llei de Funció Pública es refereix a l'accés 
com a funcionaris a lloes fixos de la Funció Pública i no té 
en compte la interinitat, interinitat que pot durar com a 
maxim un any, ja posant en marxa la Llei de Funció Pública 
on hi haura les proves definitives i l'oferta pública d'ocupa
ció per a l'any que ve. La pla~ a la qual fa referencia era 
una pla~ d'interí, no era una pla~a fixa d'assessoria jurídi
ca i pel que fa a la petició que ha fet la Conselleria de Cul
tura, l'hem tengunda en compte i a partir de totes les con
vocatories que s'han fet a partir del mes d'agost es demana 
a les proves el coneixement de la llengua catalana. 

Moltes gracies, Sr President. 

1-6. PREGUNTA RGE NUM. 1413/89, FORMULA
DA PEL DIPUTAT SR BERNATTRIAS 1 ARBÓS, DEL 
GRUP PARLAMENTARI CDS. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el núm. 
1413/89, sobre motociclisme, té la paraula el Diputat Sr 
Bernat Trias i Arbós. 

EL SR TRIAS 1 ARBÓS: 

Gracies, Sr President. 

Les federacions esportives es donen a si mateixes els 
seus reglaments de competició d'acord amb els estatuts que 
les regulen i les disposicions vigents en materia esporliva. 
En aquest cas concretament, la Federació Territorial Bale
ar de Motociclisme es va donar un reglament o s'ha donat 
un reglament per a la competició deis campionats de moto
cross juvenil i aquest reglament, d'acord amb el Reglament 
dictat per la Reial Federació Espanyola de Motocic\isme, 
diu que els reglaments de la Federació Territorial han de 
ser remesos a la Federació Espanyola amb dos mesos d'an
telació a la celebració de qualsevol de les proves. En la data 
que ens trobam ja s'han celebrat la major part de les proves 
motociclistes a Balears i el Reglament de competició va ser 
aprovat dia 30 de setembre; aleshores, davant aixo, dema
nam quina valides a concedeix el Govern de la Comunitat i 
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concretament la Direccció General d'Esports a les proves 
de motociclisme celebrades amb anterioritat a l'aprovació 
del calendari oficial per pan de l'Assemblea Ordinaria de 
la Federació Balear de Motociclisme. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula la Sra Consellera de Cultu
ra, Esports i Educació. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 ESPOR
TS (M" Antonia Munar i Riutort): 

Gra.cies, Sr Presiden!. 

Sr Trias, el Govern no concedeix cap validesa a les ac
tuacions de les federacions balears, ates que aquestes són 
entitats jurídiques privades que exerceixen subsidiariament 
funcions de l'Administració Pública, aixo ve establert al 
Reial Decret 177/1981, de dia 16 de gener, sobre Clubs i 
Federacions Esportives i també a la Llei 13/1980 General 
de la Cultura Física i de l'Esport, de dia 31 de mar<;. 

Pel que fa referencia en concret a la Federació de Mo
tociclisme, voste i jo hem parlal personalment d'aquest te
ma amb determinades persones i ja sap una mica la solució. 
No obstant aixo, li he de dir que la Federació de Motoci
clisme va fer una assemblea anual ordinaria corresponent a 
1988/89 el dia 30 de setembre del 1989, com vOSLe diu, i la 
causa que aLleguen és un procés electoral previ. 

No obsLant aixo, li he de dir que en data 2 de febrer, 
registre d'entrada núm.535, figura un escrit d'aquesta Fede
ració en el qual ens notifica haver acordat, a la reuniCl de 
clubs celebrada dia 20 de gener, el calendari de proves pun
tuables que posteriorment seria aprovat en aquesta assem
blea que voste m'ha comunicat. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Trias. 

EL SR TRIAS 1 ARBÓS: 

Gracies, Sr President. 

Es ben cen i ho hem de lIamentar una vegada més que 
l'esport, tret d'algunes honroses excepcions com algunes 
actuacions que du a terme el Consell Insular de Mallorca 
concretament en materia esportiva, no gaudeix a la nostra 
Comunitat de l'atenció que nosaltres creim s'haurÍa de te
nir a l'esport a nivell de Comunitat Autónoma i concreta
ment de la Conselleria. 

Voste ha esmentat la Llei General de l'Esport i jo li 
vull recordar que un Decret del mateix Govern de la Co
munitat Autónoma, el 21/84 de dia 8 de mar~, disposa que 
la Conselleria d'Educació i Cultura vetlara pel més estricte 
compliment en el seu territori deIs fins esportius peIs 
quals s'hagin creat les Federacions Esportives. Si tenen 
competencia, jo crec que tenen ambit d'actuació i de con
trol sobre les Federacions, encara més, aquestes proves que 

s'han celebrat abans de dia 30 de setembre segons tenc en
tes les ha anul.lat la Reial Federació Espanyola de MotoCÍ
clisme, pel qual motiu senzillament s'hauria de fer una re
flexió, i és dir, que per falta de vigilancia, per falta de Con
trol de la Direcció General sobre la Federació de Motoci
clisme, concretament, s'ha fet perdre una temporada sen ce
ra als motociclistes que practiquen aquest esport a les Illes 
Balears. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Consellera de Cultura. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTU
RA CM" Antonia Munar i Riutort: 

Gn'icies, Sr President . 

El Govern Balear, a través de la Direcció General 
d'Esports, procura l'adecuació de les actuadons federatives 
que estipulen els estatuts de cada una d'aquestes Federa
dons, així com també ratifica els acords i les actes i en 
qualsevol cas, quan troba actuacions no correctes, el que fa 
és fer aquestes observacions i fer-les-hi arribar. En tot cas, 
el Comite Balear de Disciplina Esportiva és l'entitat que 
pot decidir sobre qualsevol qüestió que afecti el desenvolu
pament estatutari i reglamentari de les Federacions Espor
tives i la seva activitat, no propiament la Direcció d'Esports. 

Nosaltres no abandonam la nostra obligació, el que 
passa és que en casos concrets i quan hi ha determinats 
particulars que no estan d'acord amb allo que decideix la 
seva Federació, nosaltres no hi podem intervenir perque
ells tenen laseva reglamentació i els seus estatuts i tenen 
també sistemes per fer canvis i fer complir aquests mateixos 
reglaments: 

11.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ DE 
LA PROPOSICIÓ DE LLEI RGE NUM. 735/89, DEL 
GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM, DE MODIFrCA
CIÓ DE LA LLEI 2/1989 DE LA FUNCIÓ PÚBLICA DE 

" LES ILLES BALEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Esgotat el Punt I de l'Ordre del Dia referit a Pregun
tes, figura com a Punt 11 el Debat de Presa en Consideració 
de la Proposició de LIei núm. 735/89, del Grup Parlamenta
ri PSM-EEM, de modificació de la LIei 2/1989 de la Funció 
Pública a les Illes Balears. 

En data 7 d'octubre es va rebre, qualificar i acceptar 
per la Mesa un escrit del Grup Parlamentari PSM-EEM 
demanant la retirada d'aquesta Proposíció de Llei, pel qual 
motiu queda també retirada de l'Ordre del Día d'avui. 

I1I.- INTERPEL.LACIÓ REGISTRADA AMB :EJ.. 
NUM. 819/89, PRESENTADA PEL GRUP P ARLAMEN
TARI SOCIALISTA, RELATIVA A POLíTICA GENE
RAL DE TRANSPORTS TERRESTRES DE LA C.AJ.B. 

EL SR PRESIDENT: 

a 
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Passam al Punt III de l'Ordre del Dia, que es refereix a 
una Interpel.laeió, la registrada amb el núm. 819/89, pre
sentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
Política General de Transports Terrestres de la Comunitat 
Autónoma de les Illes Balears. 

Per fer la interpel.lació pertinent i per part del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Jo
sep Alfonso i Villanueva. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Sis anys de govern del Partit Popular, abans denominat 
Alian~ Popular, AP-UM. no sé que; sis anys de govern del 
Sr Cañellas, abans denominat Sr Cañellas; sis anys d'exis
tencia d'una Conselleria de Transports, sis anys - i aixó ho 
hem de repetir, perque aquí es parla molt de competencies 
-de competencies totals en materia de transports terrestres 
són també sis anys d'inoperaq,cia, de no fer res, sis anys re
alment de música celestial. Si hi ha un exemple clar d'ac
tuació administrativa nul.la és la referida a la política de 
transports terrestres de la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears. 

Senyors del Govern, molts poes presents ··en aquests 
mOIllents, el millor exemple del que vos tes defensen des de 
la Dreta, d'una política· liberal, d'una polítiea de no racio
nalitzar, de no estudiar, de no fer res que molesti els sec
tors económies afins, fins i tot diríem financerament afins, 
de no prendre la més petita mesura per millorar el servei, 
la regularitat, la racionalitat, aquesta és la definició de l'ac
tuaeió en transports terrestres, és la definició de la feina 
d'aquesta Conselleria, que per dir-li qualque cosa, i no va 
en delriment del Cons~ller, sinó del Govern, aquesta Con
selleria marginal que es diu Conselleria de Transports. 

No em quedara més remei que donar una visió un poc 
didactica, explicativa en definitiva, de quina és la sÍtuació 
deIs transports terrestres en aquesta Comunitat Autónoma 
i també la idea que tenim del que s'hauria d'haver fet per 
millorar un servei que a totes les parts del món resulta que 
és un servei públic fonamental i que en aquesta Comunitat 
Autónoma pareix que és una cosa que ens han donat amb 
competencies i que no té la més mínima importancia. 

En transports terrestres hi ha dues grans zones que 
configurén l'actuació administrativa, tampoc no hem de de
manar més coses, hem de demanar actuació administrativa, 
que és el que ha de fer el Govern. Aquestes dues grans zo
nes són el transport de viatgers i el transport de mercade
ries. 

Respecte del transport de viatgers, també el podem di
vidir - perdonin el to didactic - en distints sectors i en 
aquesta Comunitat Autónoma fonamentalment, transports 
discrecionals i transports regulars, amb els subsectors turís
tic, escolar, laboral, privat, etc., parla de transports de viat
gers de caracter públic. 

Com esta, aquest tema? Anirem per pans. Quins són 

els eixos fonamentals d'aetuaeió en el primer gran tema, el 
més important en la meya opinió, el transport de viatgers? 
En aquest moment els problemes més importants són tots 
problemes de planificació d'ordenació,de seguretat - hi en
trarem amb temps - i problemes del que es diuen els serveis 
complementaris en el transport . 

Anirem per parts. Planificació. Fa uns dos anys, crec 
que fa dos anys, Sr Conseller, no ho record molt bé, peró 
cree que quan discutíem el pressupost de fa dos anys voste 
ens anunciava que el pla de transports elaborat per una 
empresa especialitzada era a punt, era practicament acabat. 
Fa quatre anys l'anterior Conseller, el Sr Font, ens deia que 
també era a punt, que era practicament acabat, óbviament 
aquest pla s'haura passat, de punto 

Que passa amb el pla, Sr Conseller? Existeix? S'ha aca
bat? Es congelat? Han abapdonat la idea de planificar el 
transport públic de viatgers de la Comunitat Autónoma? 
Pensen realment que tot el caos existent en aquest servei 
públic, en.el servei públic regular, ha de continuar igual? 
Preguntes que tots vos tes, que són Diputats i vénen a 
aquest Parlament, són incapac;:os de contestar. Esperem que 
el Conseller les contesti, per aixó s'ha fet la Interpel.lació. 

Peró n'hi faré mes: Es possible que l'any 1989- es un 
exemple senzill- damunt una carretera, la d'Inca, i en un 
petit tram, Inca-Palma, coexisteixin vuit concessions o nou 
amb prohibicions alternatives, de manera que un viatger de 
Santa Maria, de Consell, de Binissalem, aixó és igual, que 
vulgui venir a Palma o que vulgui anar cap alla, aixó és i
gual, i hagi d'agafar un autobús, vagi a una parada, si la tro
ba -perque aquest és un altre tema, no n'hi ha- vegi passar 
dos, tres, quatre cotxes de distints concessionaris i no pugui 
agafar l'autobús? Es possible que el 1989- aixó que passa a 
la carretera d'Inca, passa a la de Manacor, passa a la de 
Caimari, passa per tot,- és possible que continu\?o 

Podríem parlar d'infinites situacions d'aquest tipus, 
tots vos tes, els que són de Palma, els que són de pobles, sa
ben perfectament quin tipus de transport regular tenen en 
els seus pobles; el batle de Marratxf ho sap, to18 els batles 
que hi ha aquí ho saben, ni horaris racionals, els horaris no 
són en funció de la petició de la població, sinó en funcions 
de combinar amb uns altres tipus de serveis, ni parades en
lloc, etc., etc., etc., i sobretot, el que els deia, coexistencia, 
superposició d'infinÍtes concessions sobre una mateixa lí
nia, sobre un mateix territori i despistament total i absolut 
de qualsevol viatger que vulgui utilitzar el transport regu
lar, més ben fet per desactivar la utilització del transport 
regular de viatgers és absolutament impossible i té una jus
tificació i en parlaré un poc més tard, pero, Sr Conseller, 
vos te no, l'anterior Conseller va comen<;ar, ens va contar, 
l'elaboració d'un Pla de Transports. 1 que podríem aconse
guir amb aquest Pla de Transports? Només una cosa, peró 
una cosa superimportant, una cosa que no és que pogués 
donar vida al transport regular, que aixó ja no ho sabem, 
peró que podria crear el transport regular, transport regu
lar que com a tal servei public en aquesta Comunitat Autó
noma és inexistent. 

Es mor, el pla no existeix, la planificació a vostes, se-

'1 
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nyors del Govern, els rebuLja i els rebutja perque els inte
ressos que hi ha darrera són que no existeixin transpons re
gulars, els interessos que hi ha darrera són que no hi hagi 
un bon transpon públic a I'abas! de qualsevol ciutada d'a
questa Comunitat Autónoma, sobretot deIs turistes que vé
nen a aquesta Comunitat Autónoma són els interessos que 
hi ha darrera vostes, no són els intcressos deIs transportis
tes regulars, no són eIs interessos deIs ciuLadans, que són 
els importants, són els interessos de les excursions, són els 
interessos de les agencies de viatges, són els interessos deIs 
transports discrecionals. 

1 passem a un altre tema més delicat, de molt, que és el 
tema de la seguretat. Els autocars regulars, ho recale, els 
autocars de línies regulars a la Comunitat Autónoma tenen 
problemes de vellura, d'obsolecencia, d'inseguretat, aques
tes són els autocars regulars, no ens hem de deixar enllue
nar pels autocars que veim passar molts de dies, aquests no 
fan transit regular, aquests duen viatgers que paguen 3.000 
o 4.000 pessetes, no que paguen 250 pessetes, aquests són 
discrecionals. Davant aquesta flota moderna, jove, actualit
zada, ara s'ha aturat un poc, pero actualitzada deIs discre
cionals, Sr Conseller, una flota vella, perillosa, molt peri
llosa, de transport regular. 

Exemples, cregui que no hem posat aquesta Interpel. 
lació per aquests exemples, pero aquest estiu n'hem tengut 
un caramull i fa quatre dies un altre. Com és possible que 
un autocar, encara que dugui 120 viatgers, amb un motor 
de 200 cavalls -teoricament és el que han de dur- no sigui 
capa~ de pujar una petita pendent, s'hagi d'aturar en aques
ta petita pendent i hagin de baixar tots els viatgers sense es
penyar-se el motor? El que passava era que no tenia for~. 
Quin tipus de frens du, aquest autocar? Quantes ITV ha 
passat? Aquest exemple és un cúmul d'exemples, basta anar 
a l'estació del tren, veure 15 autocars, són el que fan el 
transpon regular, agafar matricules i veure com estan. Es 
perillós i aixo és una cosa molt seriosa; a la Comunitat 
Económica Europea la gran majoria de reglaments d'apli
cació en aquesta Comunitat, de reglaments sobre trans
ports, són reglaments sobre seguretat, basta estudiar-los, 
basta llegir -los, basta explicar -los. 

Hi ha moltes preguntes sobre aixó: Quin control tenen 
sobre la seguretat? Dues Conselleries tenen competencia 

sobre aixó, Industria amb l'ITV, Transport amb les targe
tes. Vos tes tenen relació de totes les matricules deIs cotxes 
inscrits? Evidentment que l'han de tenir. No sé si la tenen 
informatitzada, no sé si el miracle de la informatica que ha 
de controlar des de les torrentades, tot, ja s'ha aplicat a la 
Conselleria de Transports, supos que no, no sé si ho tenen 
informatitzat, peró les matrícules sí que les tenen. Les han 
comparat amb les dates que té la Conselleria d'Industria,. 
aquesta informació creuada, de quan es passa l'ITV? Han 
avisat, no sancionat, primer deman si han avisat els trans
portistes que estan passats de revisió i si els han avisat i no 
els han fet cas, han precintat els vehicles per perillosos? La 
resposta se la donin vos tes, és clarament que no, no tenen 
creuats els transports regulars amb les targetes de trans
ports, el procés informatic no s'ha posat en marxa o, com 
és habitual, falla; habitual en aquest Govern, no és res més. 

Quin control exisLeix sobre la utilització de tacóme
tres? Ens varem sorprendre, peró d'una forma increible, 
quan la gran batalla del Govern i de la Conselleria va ser 
perque no posassin tacómetres als vehicles. No llauré d'ex
plicar que és un tacometre, amb el tacometre una de les co
ses que es pot saber són les hores de conducció.Els pareix 
lógic que no es pugui controlar a una persona que du 40, 
50, 60, 100 viatgers, no arriben, pero en poden dur 104, és 
igual, 60 viatgers, no es pugui controlar si fa 10, 14, 15 ho
res de feina? I per aixo el Govern de la Comunitat Autono
ma ha de donar una batalla perque no els duguin? La gran 
batalla que es va donar perque no duguessin tacómetres, 
perque hi ha poques distancies en aquesta Comunitat Au
tónoma, per aixo ens hem salvat, no hi ha hagut accidents 
greus de transports perque en una hora o en una hora i 
quart es recorre tot un itinerari de la Comunitat Autóno
ma, pero el nivell d'utilització i tots vostes ho saben, el 
Conseller es el primer, d'un conductor en aquesta Comuni
tat Autónoma a l'estiu passa de molt de mitjanes de 14 a 16 
hores. Aixó no només ho prohibeix la Llei, que ja és impor
tant, és molt més greu, aixo atempta contra la seguretat 
deIs viatgers que van dins aquests autocars i atempta contra 
la seguretat de tota la circulació, una persona no pot con
duir 14 hores seguides un autocar, no pot estar en actiu 14 
hores seguides, i la bataBa deIs tacómetres no era per gas
tar 100.000 pessetes en un tacómetre, era perque no hi po
gués haver controls d'uns simples discos que podien con
trolar aixó. 

La seguretat, Sr Conseller, és el que més hauria de vi
gilar en transports de viatgers, amb molt avantatge; molt 
més important que I'Ordenació i ha és molt, l'ordenació és 
la segureta~~ un tema totalment abandonat a la Comuni
tat Autonoma. 

Serveis complementaris? Citarem una altra vega da 
Grouxo Marx: Hem passat de no-res a la més absoluta mi
seria. Vagin per les carreteres. Han vist cap parada d'auto
bús? Han viSl cap parada coberta, d'autobús? Vagin per les 
carreteres de la resta d'Espanya, d'altres Comunitats Auto
nomes, vagin per les carreteres europees, veuran que d'una 
manera o d'una altra les parades d'autobús estan no només 
indicades, sinó, arnés, cobertes i protegides. Aquí ningú no 
hi pensa en aixó, no interessa el transport regular, interessa 
el transport discrecional perque és vint vega des més car 
que el transport regular i perque hi ha ........... de comissions 
hi hem de protegir aquests transports discrecionals í val la 
pena. 

Faré malta via perque aquests llumets s'encenen molt 
avíat, peró faré un parell de preguntes a tots els Diputats. 
Quina informació hi ha dins la Comunitat Autónoma sobre 
eIs serveis regulars de la Comunitat Autonoma? Senyors 
Diputats de Menorca o d'Eivissa, s'han plantejat mai anar 
en autobús a la Calobra? Fan bé, perque si s'ho plantejas
sin i volguessin treure informació sobre com anar-hí, els se
ria absolutament impossible trobar-la. Vostes creuen que 
aixo és possible dins un servei públic i que no es faci cap es
for~ ni un per millorar-lo? 

Acab, Sr President, si m'ho permet, pero crec que el 
tema, després de sis anys de no parlar-ne, era important. Hi 

...... 
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ha moltes més coses, m'he deixat mercaderies, tot, discre
cionals, en podríem parlar molt de temps, pero hi ha un pa
reH de coses que vull dir. Arnés d'aixo, la Conselleria, tam
poc no és tan difícil, hagués pogut reglamentar certs temes 
importants que són prevists a la Llei d'Ordenació deIs 
Transports, temes tan importants com es defineix c1ara
ment el servei turístic dins aquesta Comunitat Autonoma. 
En aquests moments ja no hi ha només discrecionals, sinó 
que hi ha discrecionals i turísties. Com queda definit dins 
aquesta Comunitat el servei turistic? Quin percentatge de 
cost del servei és el transport? Quin percentatge en línies 
coincidents, que ho són totes, s'ha d'aplicar per augmentar 
el preu del transport, en transport turístic? Res. Quan re
glamenta la Comunitat Autonoma, quan reglamenta la 
Conselleria? Quan un Ajuntament intenta fer valer unes 
competencies discutibles, evidentment discutibles, pero que 
són a la Constitució i jo ara no les discutiré, la Conselleria 
actua molt rapidament, l'Ajuntament no es movia del seu 
terme municipal, la Conselleria actua molt rapidament, 
treu un Decret que és un semi-reglament per evitar que 
aquest Ajuntament actul, l'única vegada que actua en qües
lió de reglamentació de transports, per atacar la competen
cia municipal, per atacar l'autonomia municipal, rúnica ve
gada que ha actual. 

De mercaderies passaré aviat, pero vagin per la carre
tera, vegin quins camions i camionets hi ha, no els grossos, 
sinó aquests petitets, aquest d'empreses petites i mirin les 
matrícules. No queda res, ja no s'existeixen, s'haurien d'ha
ver retirat tots, pero el problema i la culpa'ino són del Sr 
Pio Tur, que jo respect molt com a persona, tota la culpa 
d'aixó, d'aquesta situació, la té el Govern de la Comunitat 
Autonoma, la Conselleria de Transports i de Treball, les 
han ficat juntes no sabem per que, és el "patito feo" del Go
vern de la Comunitat Autonoma, no li donen doblers, no li 
donen personal, no té absolutament res. 

El Sr Pio Tur, que em mereix personalment tots els 
respectes, realment, i ell ho sap, no és un Conseller de 
Transports i Treball, encara que aquest sigui el títol i s'as
segui a una butaca al Consell de Govern, sinó que és el 
Conseller de Formentera, així va el sector i així ,per desgra
cia, es troben els usuaris del transport público 

Gracies. 

ELSR PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Sr Conseller de Trans
porls, Sr Pio Tur. 

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

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Crec que és una correspondencia noble dir que jo tam
bé respect el Sr Diputat Josep Alfonso, pero també he d' 
afegir alguna cosa, em sent absolutament responsable de la 
meva actuació com a Conseller des que som a la Conselle
ria i estic conven~ut que la Conselleria, gracies a I'assisten
cia del Govern, globalment, em dóna els mitjans humans -

me'n donaria més d'economies si pogués, segur, pero tots 
saben molt bé per que no és possible - per desenvolupar la 
tasca que em correspon com a Conselle . 

El fet de ser de Formentera també m'honra, és una illa 
petiteta, bastant insignificant, bastant oblidada i he de dir 
que el Govern Cañellas ha estat la primera institució serio
sa que s'ha ocupat de Formentera. Realment abans no exis
tia per a la vida política, económica i social; en aquest mo
ment comen~ a existir. Gracies, Sr Alfonso, perque amb la 
seva actuació m'ha invitat a contestar-li així. 

Una de les estructuracions més qualificades de la inte
rioritat humana és aquella que diu que l'home té tres com
ponents fonamentals, vitalitat, anima i esperit. Un gran 
pensador espanyol confessa que la seva primera preocupa
ció quan iniciava una conversa amb algú era la pregunta 
que es feia ell mateix per descobrir des d'on li parlava 
aquella persona, el seu interlocutor, des de la vitalitat, des 
de l'ilnima o bé des de l'esperit. Paral.lelament jo avui aquí 
em pregunto des d'on m'interpel.la el Diputat Sr Alfonso, i 
com poden entendre tots perfectament no em refereixo a 
l'escó ni a la tribuna d'aquesta santa casa, d'aquesta venera
ble Cambra. Des d'un electoralisme oportú? Des d'una ex
periencia de gestió com la que voste fa a I'Empresa Munici
pal de Transports en la Unia 1, per exemple? Jo els invit 
que hi viatgin, i en altres línies. Des d'una problemarica en 
el plantejament de la qual només hi entren els factors o 
elements que li convenen a vos te? • 

Com és ben sabut, certament tothom té problemes en 
els platejaments deIs problemes, de les problema tiques 
com la que vos té ha exposat aquí fa un moment. Jo em pre
gunt: Hi entren aquí tots els elements del problema? Hi en
tren només els que li convenen a voste? En cas contrari, si 
només es fa aixo, solament es fa una barreja confusa, jo 
crec queés el que acabam de sentir per part del Sr Josep 
Alfonso. 

Ja sé que ha fet una serie d'al.lusions, que la Conselle
ria és mínima, jo ho nec, la Conselleria és tan important 
com les altres. Ja sé que hi ha una manera deformada de 
contemplar els problemes i en un socialista sorpren més, 
que és fer-ho en virtud de la quantitat de diners que s'hi 
gasten, de quina és la quantitat de diners que es tenen per 
gastar. Voste no ha de treure de lloc que pot ser molt im
portant que amb poes diners es faci una gran labor, aixo no 
ho pot deixar de considerar, és a dir, el menyspreu que ha 
fet a la Conselleria de la qual jo soc titular en aquest mo
ment no crec que sigui just, perque aquesta Conselleria fa;' 
almenys, una gestió ordinaria importantísima i jo diria que 
fonamental millorant d'una manera claríssima, com en són 
testimonis constants que ens arriben a la Conselleria tant 
d'autoritats municipals, com d'usuaris i de viatgers, que els 
serveis del transport terrestre milloren d'una manera clara. 

Que hi ha petits incidents? Que hi ha petites avaries o 
grans avaries? Som humans i en aquest món ja sabem que 
qui fa coses s'equivoca, l'únic que no s'equivoca és aquell 
qui no fa res, evidentment. 

En relació amb el tema al qual s'ha referit del trans-
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port terrestre, fins i tot a un Pla General, li puc contestar 
que hi treballam. Fa poc temps ens han lliurat les conclu
sions d'un estudi sobre l' optimització d'una xarxa viaria de 
transport terrestre a Mallorca i ales altres illes de la nostra 
Comunitat Autónoma i sorprenentment, CONSUL TRANS 
i EISER que és I'empresa que va guanyar aquesL concurs 
per fer aquest estudi, afirma d'una manera taxativa que la 
xarxa del transport terrestre regular de passatgers a les nos
tres llles és deIs millors de l'Estat Espanyol, és a dir, una 
afirmació tecnica que contradiu l'apassionada que acaba de 
fer el Sr Josep Alfonso. 

Nosaltres realment tenim cura d'aquesLa area cree que 
amb eficacia, ens agradaria que fos millor, pero amb bona 
eficacia i amb garanties que aixó milloraril molt més. En 
aquest moment tenim un equip d'inspecció, hem ampliat la 
plantilla amb quatre inspectors, i les inspeccions que es tan 
d'aquest servei donen una efectivitat molt satisfatoria i un 
bon resultat, peró el Sr Josep Alfonso ignora una cosa molt 
important i és que tota l'actuació de la Conselleria de Tre
ball i Transports dins l'area de transports ve condicionada 
pel [et que dia 30 de juliol del 1987 es va aprovar una nova 
Lle de Transport Terrestre, la qual cosa vol dir que es va fi
xar el quilometre O del transports a tot l'Estat Espanyol i 
des d'aquell moment la Conselleria treballa per desenvolu
par i aplicar en totes aquelles coses que sigui possible, amb 
constants contactes amb l'Administració de I'Estat, aquesta 
legislació que encara no té el desevolupament satisfactori 
que tots desitjam. 

M'agradaria dir també que ha publicat una serie de 
Decrets de molta transcendencia, com el de l'atorgament, 
modificació i extinció d'autoritzacions del. Transport PÚ
blic discrecional i privat complementarí"a l'ambit de la Co
munitat Autonoma de les llles Balears i per a la seva satis
facció li puc dir, per reunions recents amb el Director Ge
neral de Transports de tot l'Estat Espanyol, una de les 
quals efectuada a Palma de Mallorca, que l'Estat té inten
ció d'imitar la política restrictiva quant a l'antiguitat deis 
vehicles que nosaltres hem establert en aquest Decret. 

Hi ha una serie de Decrets més de desenvolupament 
d'aquesta legislació i també hem fet, com una innovació en 
tot I'Estat Espanyol, una regulació del transport regular de 
viatgers en vehicles denominats minitrens o trens turístics 
de carretera i, per altra banda, en aquest moment som a un 
punt de rematar satisfactoriament la negociació de disposi
cions basades en l'Addicional Vuitena de la LOT per apli
car les especials característiques del transport a les Illes Ba-' 
lears a base de la coordinació interglobal i quant a efectuar 
el transport de mercaderies a la península, descarregar i 
tornar amb carrega a les Illes, cosa que fins ara no es podia 
fer. 

Amb el Decret que voste ha aLludit fa un moment de 
coordinació de competencies municipals amb competencies 
de la Comunitat Autónoma, també som la segona Comuni
tat Autónoma de I'Estat a desenvolupar aquesta competen
cia, la primera és la Generalitat de eatalunya, i, com hau
ran llegit vostes a l'Exposició de Motius d'aquest Decret, ja 
manifestam la decisió de presentar en aquest Parlament un 
Projecte de Llei d'Ordenació deis Transports a l'arxipelag. 

Jo considero que després d'aquestes afirmacions, que 
es poden demostrar en qualsevol moment i tant el Sr Josep 
Alfonso com els altres Diputats queden especialment invi
tats a visitar la Conselleria o a demanar-me informació 
concreta sobre algun deIs punts i sera ben ates, jo cree que 
]'actuació del Sr Josep Alfonso en aquest cas ha estat una 
actuació típica, característica del seu llenguatge entre di
plomatic i de finura poctica, pero m'agradaria que pogués 
demostrar totes aquestes afirmacions que ha fet, eh?, com
parativament, perquc no hi ha cap afirmació que tengui va
lor si no es compara, si no es busca un paradigma, si no es 
busca un exemple amb qui ens comparem. 

Naturalment no tenim encara una tccnica a niveil d'a
quests ovnis que varen aterrar ]'altre dia a la Unió Sovieti
ca, pero som en camí d'anar molt lluny, Sr. Alfonso. 

Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? 

Té la parauIa, per a replica, el Sr Josep Alfonso. 

Un momentet, Sr Alfonso, que el Grup POPULAR 
vol intervenir. 

Té la paraula el Diputat Sr Ribas de Reyna. 

EL SR RIBAS 1 DE REYNA: 

Perdón;·Sr Presidente, yo pensaba que la réplica 'sería 
ahora y después la oposición de los Grupos sería al final. 
Pregunto náda más, Sr Presidente. 

ELSR PRESIDENT: 

Jo he demanat Srs Portaveus que vulguin intervenir, la 
interpretació és lliure, si jo ciernan Srs Portaveus que vul
guin intervenir és el moment que els Srs Portaveus han 
d'intervenir. 

EL SR RIBAS 1 DE REYNA: 

Muchas gracias, Sr Presidente. 
(Pausa) 

Sr Presidente. Sras i Sres Diputados. 

Hemos escuchado atentamente la interpelación que ha 
hecho el Partido Socialista en la palabra del Sr José Alfon
so. Es curioso, cuando yo estaba viendo la interpelación, Sr 
Presidente, esperaba que sería una interpretación más am
plia, no solamente dado el carácter de las Islas, yo creía que 
hablaríamos de los transportes y me he encontrado que han 
sido solamente terrestres cuando tenía interés en que hu
bieran sido marítimos y aéreos, porque yo creo que alguna 
vez también habríamos de hablar de estos otros transpor
tes, pero realmente, por supuesto me ha dado usted una 
gran idea, Sr Alfonso ,y yo creo que esto proximamente 10 

j. 
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vamos a presentar en el Grupo, porque será interesante 
verlo globalmente, no solamente en un tema. 

Yo comprendo que está muy empapado del tema de 
los transportes, tiene referencias exactas y por supuesto me 
ha interesado mucho todo lo que ha dicho usted y la réplica 
del Sr Conseller, que ha sido perfecta. Yo entiendo que no
sotros estamos totalmente de acuerdo con la polftica, por
que la política terrestre desde el año 87 se extiende a la nu
eva Ley y que se están poniendo todas las cosas y todos los 
Decretos que han funcionado durante el año 89, de los cua
les ha dado una referencia somera el Sr Conseller, yo tota
lemnte con esta Interpelación, que vamos a llegar lo más 
seguro a una Moción, posiblemente, en la cual tendremos 
más ocasión de discutirla como el año pasado, que ya la es
tuvimos discutiendo. 

Quizá yo no pueda estar de acuerdo con algunas refe
rencias que usted ha hecho, Sr Alfonso, yo me ee quedado 
un poco perplejo porque cuando usted, hablando aquí de 
una manera exhaustiva sobre si estaban los chóferes y los 
autocares con 14 horas al ;yolante, conduciendo 14 horas, 
oiga, esto lo cuente usted en otro sitio, pero· no nos lo 
cuente a nosotros, porque no es posible, no es posible que 
estén 14 horas encima del volante en la carretera, no es po
sible. 

Ha hecho usted algún chiste sobre las riadas, Sr Alfon
so, que yo creo que no es el momento, ha hecho un peque
ño chiste sobre las torrent~das sobre si estaba informatiza
do -o no lo estaba, yo creo que es un punto muy importante 
y demasiado serio para que tengamos un chiste sobre esta 
relación. Por tanto, el Grupo POPULAR esta totalmente 
de acuerdo con la política del Gobierno, en manos del 
Conseller don Pio Tur, y estamos respaldando totalmente 
toda la acción que está haciendo en estos qJ.omentos la 
Conselleria, en la cual yo creo que se han dado pasos muy 
importantes durante estos últimos años. 

Muchas gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Parlamentario 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Josep Alfonso i Villanueva. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Comen~ré pel Sr Portaveu del Grup POPULAR. 
Dues coses, no he fet un "chiste" de la informatització, és 
un tema molt seriós quan avui encara ens deia - i l'altre dia 
el Sr Huguet i l'altre dia el Sr Forcades - que el control de 
totes les ajudes a la riuada, que és una cosa molt seriosa, el 
valen dur com si fos "Dios es máquina", el volen dur no
més informatitzat; aixó, la paraula magica de la informatica 
la podran fer creure a molta gent, a nosaltres en aixó no, 
perque tenim l'experiencia que ens duen informatitzada to
ta la comptabilital de la Comunitat Autónoma i resulta que 

el Sr President el mes de desembre no ha cobrat el mes de 
setembre, aixo és la informatica de la Comunitat Autono
ma, per tant no ens en podem fiar. No és un "chiste", és un 
tema molt greu, informaticament parlant, molt greu. 

Transports marítims i aeris? En parlin. De marítims, 
no, perque segons la concepció del Sr Forcades els marí
tirns ja van inclosos dins aquesta Interpel.lació. Ja que la 
mar és terra, resulta que van dins aquesta Interpel.lació, el 
que passa és que ho passarien bastant malament per anar-
hi, pero vaja, quan vostes vulguin, són un Grup Parlamen
tari, exerceixin, interpel.lin el Govern sobre aixo, el Govern 
d'aquí i si no, el de Madrid, pero a11a, quan treguin un Di
putat o dos, després interpel.lin, 

Sr Conseller, molles gracies per confirmar davanl 
aquesta Cambra que voste és el Conseller de Forroentera, 
tenim una cosa aclarida, voste és el Conseller de Formente
ra i aquest Govern de la Comunitat Autónoma ha fet molt 
per Formentera i el Consell Insular d'Eivissa, del qual de
pen directament Formentera, que és del Partit Popular, no 
deu haver fet res, perque ha estat aquest Govern que el te
nia absolutament oblidat; Sr Marí, ja ho sapo 

Sr Conseller, quan varem demanar aquesta Interpel.la
ció no hi havia eleccions convocades, res d'electoralisme, 
res de temes personals, no n'hi ha de temes personals, jo 
no acostum a fer aquestes coses, no ha tene per costum, si 
voste ho pren abó es el seu problema i amb el! visqui, jo no 
acostum afer aixó. Que és que em convé? Que hi hagi s,e
guretat - que no ha dit una sola paraula sobre aixo, ni una -
en el transport de la Comunitat Autonoma? No ho ha es
mentat. Que no ens convé a mi, a voste i a qualsevol ciuta
da de la Comunitat Autonoma que hi hagi cobertura a les 
aturades deIs autocars de tots els serveis regulars? A mi em 
convé o li convé, a vos té, a mi, al Sr Huguet i a qualsevol 
ciutada d'aquesta Comunitat Autonoma? Que hi ha hagi 
informació sobre els serveis regulars, em convé a mi o con
vé a qualsevol ciutada de la Comunital Autonoma? 

Sr Conseller, quan parli pensi que el que duim aq 
són temes de caracter general i mai de canlcter particul¡; 
Si vos tes, al Govern i quan es reuneixin duen temes de c; 

raCler particular, qua!cú ja els demandara, nosaltres aqd 
procuram no dur-los. 

Ha dit que hi ha una empresa, CONSULTRANS, la 
coneixem, que ha dit que és la millor comparada amb no sé 
qui..., un estudi que els transports terrestres sÓn molt bons 
i tal i qua!. L'estudi el deu coneixer vos te, evidentment 
aquest Parlament no el coneix i quan parlen de transports 
terrestres poden parlar de discreccionals i de regulars. 

Quan tenguem l'estudi complet i el Pla d'OrdenacV) 
complet, que no n'ha esmentat res, que el continuen prep 
rant, fa quatre anys que preparen aquest Pla, després t , 

podrem parlar i veurem quina estructura, que és d'aixó que 
hero parlat, d'estructura deIs transports, de seguretat i de 
serveis complemenataris, d'aixo hem parlat i voste ha callat 
com un Conseller de Formentera, ha callat com un Conse
!ler de Formentera, no com un Conseller de Transpor" ; 
que hauría d'haver parlat, d'aixo hem parlat, voste no ha d 
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res, quan duguin l'estudi d'aquestes tres coses després en 
podrem venir a parlar aquí. D'un document que no coneix 
m6s que voste i tal vegada el seu Director General, aquí, 
com a mínim, no en pot parlar. 

Quan el presenti complet al Parlament en parlarem, 
en parlarem, no l'esmenti , supos que deu ser un esborrany i 
ja no el duran aquí, fa quatre anys que l'han de dur, el du
guin, el duguin d'una vegada, duguin el Pla de Transports 
d'una vegada, duguin l'estudi d'una vega da i després podra 
dir tenim el millar transp0rl de Mallorca, aixo no s'ho creu 
ningú, ni vos te. Comparat amb qui? Amb Manoc, amb Ar
gelia o no ha sé? Podem comparar, pero vos te ha viatjat no 
sé si molt o poc, supos que molt, i ha vist com estan les lí
nies de transports, quina infrastructura tenen. N'ha vist, 
aquí, d'infrastructura d'aquesta? L'ha vista? Ha viatjat per 
Mallorca? Ha viatjat per Menorca i per Eivissa? 

Després diu que ha [el tres Decrets. No es tracta d'ai
xo; la competencia, Sr Conseller, les competencies plenes 
que reclamen quasi per a tal i que ningú no sap per que 
serveixen quan les tenen, ningú no ha sap vull dir deIs Di
putats, els ciutadans ni se n'assabenten, peró ni els malei
xos Diputats no sabem per que serveixen, ha fet tres De
crets i el que havia d'haver fet era legislar, clar que la LOT 
va sortir l'any 87, fa dos anys, no tenia perque esperar la 
LOT de totes maneres, no tenia perque esperar-la i per 
descomptat no té per que esperar el Reglament de Trans
ports per voste fer complements de Reglament de Trans
ports. Estudiln reglamentació adequada a aquestes illes, a 
unes illes turístiques que hi ha quasi mil autocars discrecio
naIs, que hi ha un servei regular absolutament deplorable a 
tates les Illes, absolutament deplorable, i que hi ha unes 
mesures de seguretat realment impresentables i, a més, no 
ha deim nosaltres, deis accidents ningú no en parla, un ac
cident és un accident, ha diu el ciutada cada dia, cada dia 
som notícia per aixó al diari, per coses perilloses, manco 
mal que no han estal greus, qualcuna greu, no en vull par
lar, pero qualcuna molt greu, no en vull parlar, manco mal 
que les daneres no ho han estat. 

Facin, estudün, duguin reglaments, no Beis, poden re
glamentar, els basta la LOT, tota l'Autonomia perque I'Es
tat publica una llei, vaja, Déu meu. 

Com a final- el President ha fet molt bé d'encendre'm 
elllum li he de dir una cosa, Sr Conseller. La capacitat eco
nomica d'una Conselleria no és només una qüestió mate
rial. No només és aixó, és la consideració quant a funció 
que té, que el mateix Govern té sobre aquesta Conselleria. 
Cree que aquesta explica ció m'estalvia més comentaris; so
bre la Conselleria de TrebaJl i Transports, tenint compe
tencies plenes, el Govern del Sr Cañellas no hi té quasi cap 
tipus de collsideració pressupostaria. Voste no pOl fer mol
tes coses perque no té doblers i el seu Govern, no to18 sa
bem per que, sin6 perque ells no volen, Presidencia gasta 
1.500 milions cada any, perque ells no volen voste no té do
blers. 

IV.- PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NUM. 727/89, 
PRESENTADAPEL GRUP PARLAMENTARI PSM-E
EM, RELATIVA AL MANTENIMENT DE L'ACTIVI-

TAT AGRARIA 1 LA POBLACIÓ RURAL. 

ELSR PRESIDENT: 

Esgotat el Punt III de J'Ordre del Dia, passam al se
güen, que és el daner per avui, referit a Proposicions no de 
LIei i per debatre la registrada amb el núm. 727/89, sobre el 
manteniment de l'activital agraria a la població rural, subs
crita pel Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula per 
part d'aquest Grup el Diputat Sr Ramón Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 
'. 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Deiem a una de les darreres sessions de l'anterior perf
ode que entre els trets defínidors de la nova política agraria 
comuna impulsada per la Comunitat Europea destacava la 
reforma de les produccions per adequar-se a les necessitats 
del mercat i la idea que la protecció d'un medi natural, ca
da vegada més amenac;at, anava intimament !ligada al man
teniment de l'agricultura en les seves vessants més tradicio
nals. 

La Comunitat Europea, conscient que no es podia 
continuar mantenint una política incentivadora de produc
cions excedentaries, la retirada de les quals originava unes 
despeses immenses, que representaven més de la meitat del 
pressuposl comunitari, impulsa una reforma de la política 
agraria comuna que limiti al hora la producció d'excedents 
i sigui compatible amb la seva inequívoca opció en favor 
d'una Europa verda. 

.. 
La C.E.E>'s'enfronta així al repte de com manten ir la 

població agrícola com a tal i la resposta és inequívoca, la 
necessitat de mantenir un teixit rural, un teixit social a les 
regions rurals, de conservar el medi ambient natural i de 
salvaguardar el paisatge i citaré textualment: "el paisatge 
creat en el decurs de cents d'anys d'agricultura són motiva
cions determinants per a una opció social en favor d'una 
Europa verda que protegeixi Yagricultura i serveixi al ma
teix temps els interessos a llarg termini de tots els ciuta
dans europeus, sense que aixo suposi un malgastament 
inacceptable de recursos economics i financers". 

Aquesta es la filosofía que es despren de la comunica
ció que sobre esdevenir del món rural dirigeix la Comissió 
de les Comunitats en el Consell i en el Parlament, una filo
sofía que es concreta després en polítiques com la del "Set 
Aside", de foment de l'abandonament de les terres cultiva
bles o de retirada de terres de la producció o en mesures 
concretes correctores de les baixes rendes agraries, polfti
ques que a simple vista podrien semblar contradictories, 
pero que són absolutament compatibles i fins i tOl comple
mentaries. 

Aquesta Proposició de Llei que defens avui va, per 
tant, lligada a les dues complementaries que amb diferent 
sort vaig defensar el maig d'aquest mateix any, una sobre 
mesures per a l'aplicació a les Illes del "Set Aside" i l'altra 
demanant una llei d'unita18 mínimes de conreu. 
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Es tractava, amb aquest bloc de proposicions no de 
liei, d'assegurar que la política de retirada de terres de la 
producció no produís a les nostres illes un fenomen d'aban
donament de l'agricultura, fomentant de rebot la tendencia 
parceJ.ladora del sol rústic que pot fer irreversible aquest 
abandonament i de prendre a la vegada mesures que fo
mentin el manteniment de la població rural mitjanc;ant 
ajuts a les baixes rendes agniries per la via d'aquestes in
demninitzacions compensatories. No és qüestió d'inventar
se res nou, el descobriment del Mediterrani I'havia fet la 
mateixa Comissió de les Comunitats quan acceptava que 
existien unes illes amb una agricultura de característiques i 
per tant amb problemes propis. 

Es tracta d'aprofitar, en el sentit més noble de la pa
raula, el fet que la C.E.E. se sent receptiva vers els proble
mes agrícoles específics de zones determinades, que es defi
neix rotundament pel manteniment del teixit social del 
qual parlavem fa un moment a les regions rurals i lliga defi
nitivament el manteniment de I'agricultura a les zones sen
sibles amb el manteniment de! medi natural, que l'Europa 
Comunitaria en sap prou d'agressions i destruccions. 

Es una qüestió tan simple com aquesta: una ilIa és un 
territori fnlgil i sempre limitat per definició i si es conside
ra que s'han de protegir les agricultures a les zones de 
muntanya o en aquelles desfavorides amb amenac;a de des
poblament ¿no és de raó reclamar igual tfacUfment per als 
nostres agricultors si l'amena<;a per al nostre:ámp no és el 
despoblament, sinó el sobrepoblament fruit d'una sobre
pressió urbanística? ¿No corre el mateix perill o més el me
di natural d'una zona agrícola amena<;ada amb utilitzacions 
semiurbanes, com succeeix a les nos tres iHes, que la que 
tendeix a despoblar-se? El deteriorament de l'activitat 
agraria deIs darrers anys ens donava xifres tan cIares com la 
disminució de les tenes en cultiu amb més de 3.000 hecta
rees i en soIs 5 anys; la caiguda de la renda agraria, un 23% 
en poes anys, o el progressiu envelliment de la població ac
tiva rural, que en un 50% té més de 55 anys. 

L'aplicació d'unes indemnitzacions compensatories en 
favor deis agricultors de zona de muntanya el 1987 i el 1988 
va representar el reconeixement de la necessitat de com
pensar 120.000 agricultors davant les dificultats que podien 
fer perillar la seva activitat i propiciar I'abandonament. 
Aquestes indemnitzacions han representat a les Illes i con
cretament a la Serra de Tramuntana uns ajuts de 9 milíons 
i mig de pessetes, beneficiant 177 agricultors l'any 1989. 
Enguany el Govern de l'Estat, conscient de la necessitat d' 
avanc;ar en la consolidació del teixit social del qual parla la 
Comissió de les Comunitats, ha estes la cobertura d'aques
tes indemnitzacions també a les zones tipificades com des
favorides en despoblament, beneficiant així més de 200.000 
agricultors d'uns 5.500 municipis. 

La situació de ciar desavantatge de la flostra agricultu
ra davant altres sectors i la fragilitat del territori de les Illes 
hauria de servir per convencer el Ministeri d'Agricultura de 
la necessitat d'ampliar l'abast d'aquestes mesures als agri
cultors de les zones desfavorides de les IlIes com a afectats 
per unes dificultats propies, unes dificultats específiques i 
fer-Ios entendre que el manteniment d'un medi natural ca-

da vegada més amena~t exigeix el manteniment d'aquest 
teixit social i aquesta activitat agraria que propugna la nova 
política agraria de la C.E.E., acceptant la recomanació del 
Consell Economic i Social de la Comunitat Economica Eu
ropea sobre illes desfavorides de juliol del 1987, quan parla 
d'unes activitats, les agraries, i citaré textualment: "necessa
ríes per a l'equilibri insular, en contraposició al perill d'una 
reducció irracional de les terres en cultiu". 

Aquest Diputat que els parla, Sres i Srs Diputats, té 
notícies de l'existencia d'una actitud oberta per part de 
l' Administració de I'Estat davant aquesta possibilitat si es 
ranona aquesta petició i és fruit, a més, deIs consens de les 
diferents forces polítiques. Aquesta petició - i acab - va 
molt més enBa del proposit d'aconseguir una indemnitza
ció de 40.000 o 50.000 pessetes per a cada agricultor de les 
nos tres illes, la importancia de la qüestió radica en el fet 
que per primera vegada, i a<!Ü és important, s'hauria accep
tat la necessitat de donar un tractament específic a les Zü

nes desfavorides de les Illes al mateix nivel! que les amena
<!3des amb despoblament i aquest precedent faria possible, 
Sres i Srs Diputats, moltes més coses. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

. Té la paraula el Conseller d'Agricultura, Sr Pere Joan 
Morey. 

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

Gracies, Sr President. 

Aquesta Proposició no de Llei demana que el Parla
ment de les Illes sol.liciti al Ministeri d'Agricultura, Pesca i 
Alimentació i a la Comunitat Economica Europea que els 
agricultors balears ubicats en zones desfavorides per limita
cions específiques, que ho són tota I'illa de Menorca, totes 
les Pitiüses, excepte el terme municipal d'Eivissa, i he de 
reconeixer que no he entes mai per que el terme municipal 
d'Eivissa no es troba dins les zones desfavorídes pero és ai
xí, i a Mallorca els termes municipals de Campos i ses Sali
nes, siguin inclosos entre els beneficiaris de la indemnitza
ció compensatoria amb el mateix nivell que enguany s'ha 
atorgat a les zones desfavorides per despoblament. S'argu
~enta la necessitat de compensar unes rendes agraries cada 
vegada més baixes per tal de pal.liar el perill de degrada ció 
del medi natural que representa l'abandonament de les ac
tivitats agraries. 

Aquesta Proposició, cal dir-ho d'entrada, és viable i 
evidentment factible. En principi pareix que basta dema
nar-ho al Govern Espanyol, ates que el Reial Decret 
327/89, de 3 d'abril, diu literalment en el seu preambul: "El 
Gobierno ha decidido ampliar, a partir de 1989, la acción 
común por la que se establece la indemnización compensa
toria anual a las zonas tipificadas como desfavprecidas por 
despoblamiento", és a dir, si el mateix Govern ja diu que ho 
ha decidit no cal demanar a cap més instancia que al mateix 
Govern i a l'Estat membre del Mercat Comú. 
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En tota aques ta Co munital Autonoma no hi ha cap 
municipi que reuneixi les condicions especificades per la 
Comunitat Economica Europea per ser classificat com a 
zona desfavorida per despoblament. Es evident que no tc
nim municipis amb balan<; migratori negatiu, amb un de
crement demografic anual que sigui superior al 5% i amb 
un 18% de la poblaci6 activa dedicada a les activitats agnl
ries, pero també és evident que la despoblaci6 del camp ba
lear és un fe t real per transferencia de ma d'obra des d' 
aquest sector al sector terciari sense que generalment sigui 
necessari sortir del mateix terme municipal on un esta em
padronat. 

Tenim, dones, un despoblament no detectable amb cri
teris de la Comunital Economica Europea. Aixo és un ar
gument a favor de demanar que almanco les IlIes Balears, 
les zones desfavorides per limitacions específiques, és a dir, 
per insularitat o per salinització de les aigües rreatiques, re
bin el mateix tractament que les desfavorictes per despobla
ment. La Directiva 86/466 de la COm ullita l explica els crite
ris de tipificació que s'han seguil per classificar les zones 
desfavorides de l'Estat Espanyol i hi inclou la llista deIs ter
mes municipals de cada Comunitat Autonoma que queden 
inclosos dins cada una de les tres categories de zones desfa
vorides. L'hem consultada i ens hem entretengut a comptar 
quants de termes munícipals hi ha, en total, en cada una de 
les categories; d'un total al voltant de 5.553 municipis des
favorits, uns 2.938 s6n zona de muntanya i uns 2.453 ho són 
per despoblament, solament n'hi ha - repetesc, de 5.500 
municipis - 162 que són de la categoria amb limitacions es
pecífiques, que seria la que caldria aplicar a les llles Bale
ars. Jo trob qlle és sorprenent que per aquests 162 munici
pis realment no s'hagin pogut fer esfendre els benefids de 
la indemnització compensatoria a tots els municipis de les 
zones desfavorides, qualsevol sigui la seva qualificaci6, re
presenta realment, amb perdó de tots, la xocolata del lloro, 
el 2'9% de tot únicament representarien les mes Balears. 

Si m'ho permeten els Srs Diputats, els ensenyaré el 
mapa del territori espanyol, on tota la taca negra són les 
zones que hi entren, inclosa una gran part de les Illes Cana
ries, i queden en blanc, excepte la zona de Tramuntana de 
Mallorca, la resta. Nosaltres estam d'acord que sempre que 
es pugui cal procurar ajudes per al sector agrari i així ho fa
rem en aquest cas, pero també volem ser sincers i volem fi
xar els límits dins els quals ens podem moure. No cal fer-se 
molles il.lusions respecte deis beneficis de l'impacte real 
que podria tenir la indemnització compensatoria sobre l'e
conomia deIs beneficiaris i aixo és mogut per la baixa valo
ració de la quota que correspon percebre per unitat liqui
dable. 

La indemnització compensatoria de muntanya es paga 
des del 1986, data de l'entrada d'Espanya al Mercat Comú, 
i per percebre·la s'ha d' omplir una quantitat de paperassa 
bastant important, s'ex:igeix una cOpia d'escriplura notarial 
per tal de justificar la propietM de la finca, si fa al cas cOpia 
del contracte d'arrendamenl o d'amitges, cOpia de la carti
lla ramadera posada al dia, també s'ex:igeix que el beneficia
ri sigui agricultor a titol principal i resideixi en el terme 
municipal on radica I'explotació o en el terme Iimítrof, i 

malgrat els esfor<;os de la Conselleria hem de dir que, fins i 
tot despla<;ant, per a aquest cas, diverses vegades funciona
ris de la Conselleria a cada Ajuntament per facilitar la rea
litzaci6 de les sol.licituds, el nombre d'aquestes ríns ara ha 
estat molt baix. Durant l'any 88, que fou l'any de maxima a
fluencia, perque encara es mantenia la classificació de mun
tanya per al terme d'Arta, terme que ha desaparagut a la 
darrera normativa, sol s hi hagué 218 sol.licituds. 

Aixo ens dóna una mitjana soIs d'onze sol.licituds per 
municipi, cosa que fa pensar en l'existencia d'un desinteres 
per rebre una subvenció migrada i de tramitació més aviat 
difícil, en contrast amb l'afluencia massiva de sol.licituds 
per subvencions més substanciases i més facils de tramitar 
com el cas de la prima per a la producció de bestiar oví. Un 
cas extrem és ben il.lustratiu de la diferencia entre subven
cions: una finca de muntanya de Mallorca que té més ove
!les va percebre,l'any 88, 73.500 pessetes en concepte d'in
demnització compensatoria; aquesta mateixa finca va rebre 
2.100.000 pessetes per la prima de l'oví. 

La indemnització compensatoria es paga a raó del 
nombre d'unitats liquidables que corres ponen a les caracte
rístiques de l'explotació, les quals es calculen segons les 
normes que especifiquen una serie d'articles del Reial De
cret 327/89. L'article 8 estipula que en tot cas el número 
maxim computable sera de 20 unitats i l'article 9 fixa la 
quantitat de 7.000 pessetes per unitat. La indemnitzaci6 to
tal maxima que es podria rebre en aquests casos és de 
73.500 pessetes, que baixa, en el cas de les zones per des
poblament, a 42.000. 

Ateses l~~ .. dimencions de la majaria d'explotacions 
agraries de Menorca i de les Pitiüses, de les quals parlam 
principalment en aquesta Proposició no de Llei, és de pre
veure que els muntants de les indemnitzacions compensa
tories que es podien percebre serien baixets, especialment a 
les explotacions més petites, que precisament són les que 
més ho necessiten, per tant, si bé qualsevol ajuda és bona, 
no cal pensar que l'obtenció de la indemnització compensa
toria sigui un factor decisori, malauradament, per al redre
<;ament de l'economia d'aquestes explotacions. Aquest re
dre<;ament s'ha de cercar per altres camins, com són la inte
gració en associacions de productors i la substitució deIs 
cultius i tecniques tradicionals per altres amb més possibili
tats de rendibilitat. 

En aquest sentit, no cal oblidar que la filosofia subja
cent al Reglament 797, al qual s'ajusta la regulació de la in
demnització compensatoria, és la d'afavorir únicament les 
explotacions que siguin realment rendibles, pero ex:isteix un 
factor important en contra - per no dir en contra, comple· 
mentari - al fet que sigui demanada realment, que sigui a· 
provada aquesta Proposició no de Llei i que el Govern 
compti amb el suport del maxim número possible de Grups 
Parlamentaris per poder fer aquesta petició i és que, com 
saben tots vostes, les Comunitats Autonomes no poden do
nar subvencions que no siguin perfectament permeses per 
I'Estat membre o bé dins eIs reglaments comunitaris. 

Si se'ns obrís aquesta possibilitat de poder integrar les 
indemnitzacions compensatories a les zones desfavorides 
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no per despoblament, sino per altres causes, sí que ens per
metria, eventualment tendríem la porta oberta per, segons 
les possibilitats pressupostaries del Govern, poder suple
mentar amb fons propis una indemnització que, com he as
senyalat abans i dic malauradament, és molt petita. 

Per aixo nosaltres consideram que per aquestes raons 
que he expressat no trobam cap motiu pel qualles Illes Ba
lears no demanin un tractament de més justicia, al qual pa
reix absolutament clar que tenen dret ateses les circumstan
cíes que he expressat i, per consegüent, jo deman a tots els 
Grups representats en aquesta Cambra que donin suport a 
aquesta Proposició no de Llei. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, per part del Grup Parlamentari PSM
EEM, el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 POl)IS: 

Gracies, Sr President. 

Per fer algunes matisacions que crec que són impor
tants. El nostre Grup entén que és ben cert que la quantitat 
que poden aconseguir cada un deis agricultorS', i aixo ha he 
expressat en el moment que clefensava aql,l~sta Proposició 
no de Llei no seria massa iÍnportant numeritament parlant, 
es tracta d' aquestes 40 a 50.000 pessetes per agrieultor i se
gurament que no tots els agricultors demanarien ser benefi
ciats, pero hi ha un efecte que per a nosaltres és fonamen
tal. El Conseller ha parlat fa un moment, jo crec que amb 
raó, que s'obria una porta a partir del moment que es con
sideressin els agricultors de les Illes indosos o possibles be
neficiats deIs mateixos drets que tenen els agricultors de 
zones desfavorides amb despoblament i a~o ens obre les 
portes perque la Comunitat Autonoma complementi amb 
ajudes aquestes que puguin arribar de la Comunitat Econo
mica Europea via Ministeri d'Agricultura, pero a més obre 
les portes a altres actuacions des de l' Administració Cen
tral, també beneficioses per als agricultors de les Illes . 

Nosaltres entenem que l'agricultura de les Illes té pro
blemes, que té problemes molt seriosos, n'hem parlat prou 
vegades aquí, la rendibilitat de les explotacions és moll me
nor a les Illes que a altres llocs, per molts de factors, pel 
problema que representa haver d'importar moltes vega des 
llavors, materies primeres, el preu de la ma d'obra'i altres, i 
a0 fa que una mitjana de benefici de l'explotació de 30.400 
pessetes hectarea a I'Estat Espanyol, a les Illes es redueixi a 
24.400 pesseles. Aco són handicaps específics i des d'una 
postura inequívoca d'interes perque es manlengui l'agricul
tura viva a les noslres Illes, encara que aco represcnti anar 
contra la corrent dominant, sembla, en aquests moments, 
nosaltres pensam que és de justicia que s'aprovi aquesta 
Proposició no de Llei. 

Gnicies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL l AMORÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Només pronunciar el nostre vot afirmatiu i que no te
nim cap explicació addicianal afer, ja que el Conseller d'A
gricultura, Sr Morey, ha dit unes raons suficients que, a 
més, ha repetit també en la seva explicació el Sr Orfila. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Trias. 

EL SR TRIAS 1 ARBÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

El progressiu envelliment de la població activa agraria 
de les Illes i l'exode deIs joves cap a nudis urbans en els 
quals l'activitat en el sector industrial o de serveis, fona 
mentalment en el mercat turístic, permet obtenir unes ren
des molt més elevad es que les que es podrien abastar amb 
el treball agrícola constitueix evidentment una serios a ame
na~ per a la subsistencia del mateix sector. L'abandona
ment de les zones menys productives implica, per una altra 
banda, un greu perill per al manteniment del medi natural, 
ja que els agricultors compleixin amb la seva activitat una 
funció fonamental de preservació d'aquest medi . 

Per altra banda, l'abandonament d'una important su
perfície de terres de conreu podria originar un preocupant 
desequilibri per a l'abastiment insular de productes agraris. 
Nosaltres consideram que les indemnitzacions o ajuts COill

pensatoris concedits als agricultors de les zones desfavori
des, tal i l'explicació que ha donal el Conseller d'Agricultu
ra i el mateix Sr Orfila del petit abast d'aquestes indemnit
zacions, constitueixen, aixo sí, un incentiu per als agricul
tors i per al manteniment de la seva activitat en la mesura 
que tal vegada els podria permetre obtenir unes rendes si 
no comparables, sí més aproximades a les que podrien ob
tenir ocupant-se dins altres sectors productius i fins i tot 
aconseguir d'aquesta manera un desitjable nivell d'ocupa
ció i de població en aquestes zones. 

Una vegada més i ja per acabar, i vull dir que a nasal
lres no ens cauen els anells per reconeixer-ho, el Grup Par
lamentari del PSM-EEM pens que ha plantejat avui una 
iniciativa de contengut social i economic en la qual, des de 
la nostra perspetiva, des de la perspectiva d'un' Grup com 
el CDS, que volem [er una fita substancial de tot aBo que 
és social i progressista, maldament alguna veu extemponl
nia s'atribueixi idees, programes i comportaments d'altres, 
deim des d'aquí que no ens queda més remei que votar amb 
gust a favor d'aquesta Proposició. 
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EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Lloren<; Rus. 

EL SR RUS 1 JAUME: 

Moltes gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Es evident que després de sentir el representant del 
Grup del PSM-EEM i el Conseller, quasi quasi em pareixia 
que parlava la mateixa persona, la veritat, s'han avengut 
molt, es coneix que en aquest respecte s'entenen. 

' . 

Es evident que nosaltres, com ja havíem anunciat, tam
bé votarem a favor, el que passa es que, Sr ConseIler,per 
que no ho ha demanat abans? Per que no ha ha fet abans? 
Qui li ho prohibia? O és que ha d'esperar que el Grup del 
PSM-EEM o un altre Grup Ji doni el sus? No ho entenc. 

En una nota informativa de dia primer d'abril, Sr Orfi
la, el MAPA ja donava la idea perque aquesta Proposició 
de Uei fos presentada aquí, pero el Sr Conseller també ha 
dit que el Govern Central ja havia pres la decisió, unes de
terminad es decisions d'ajudes. Es ver que repetesc que no
sal tres votarem a favor, pero li hem de dir al Sr Conseller 
que nosaltres entenem que, com eH ha dit abans, a vegades 
els pagesos ... , s'han traslladat funcionaris a Ajuntaments i 
després resulta que els pagesos no han demanat determina
des coses perque pareix que nO ... Ha d'anar a ca el pages, ja 
li ha varem dir en una Comissió, ha d'anar a casa seva, no 
ha de tenir peresa, perque a ells a vega des els resulta difi
cultós moure's, els sap greu perque tenen malta de feina, 
nosaltres voldríem que aquest servei d'Extens.ió Agraria 
que funciona tan bé s'allargas una mica més- i arribas porta 
per porta, no sé si li sanen aquestes paraules, a ca el pages, 
per a aixó nosaltres estam sempre disposats a ajudar-lo. 

En aquest cas, repetim, ja no hi ha més a parlar, dir 
que efectivament estam d'acord i només expressar el sen ti
ment que s'havia d'haver fet abans i no esperar que aquest 
Grup Parlamentari li donas el sus. 

Grades . 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr ConseIler d'Agrícultura. 

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

Gnldes, Sr President. 

La contestació que jo he fel al Grup proposant ha re
velat o almanco cree que ha revelal que leníero ben estu
diat aquest tema. Aquest mapa que he ensenyat és del MA
PA, perdoni la redundancia, en el sentiL que se'ns va donar 
fel. En una reunió de coordinació amb el Sr Ministre de 
to18 els Consellers de totes les Autonomies se'ns va dir: Per 
a l'any 89 hem obert les portes vers les zones desfavorídes 
pel despoblament, i ens varen donar aquest mapa. 

En aquel! mateix moment, davant el Ministre i els al
tres Consellers, jo vaig manifestar que aquest mapa parei
xia una taca en blancc i negre, en el qual tot era negre i l'ú
nic blanc era la resta de les Illes Balears i que em pareixia
les mateixes paraules que he dit aquí- "el chocolate dello
ro". 

Per consegüent jo no ten e cap problema; d'entrada, 
abans de sortir al Butlletí Oficial, ja havia manifestat que 
creia que era una mica valer estalviar quatre reials i deixar 
fora les IIles Balears, pero no cal dir, també, que jo no tan 
soIs no menyspreo, sinó que aprecil en el seu valor que si
gui el Parlament representatiu de les Illes Balears el que en 
un moment determinat pugui reafirmar davant el Ministeri 
el que jo ja vaig manifestar personalment i cree que aixo 
mai no sobra. 

Per que hi ha hagut poques peticions a la zona de 
muntanya? Malauradament no és perque no haguem anat 
porta per porta, malauradament és perque a la zona de 
Tramuntana hi ha moIts poes agricultors que reuneixin les 
condicions que marca el Mercat Comú per tal d'acomplir la 
definició d'agricultor a títol principal. Hi ha molts poes a
gricultors a la Sena de Tramuntana que tenguin més del 
50% de la seva renda personal que provengui de conrar ta
ronges, olives o el poc que realment queda per conrar a la 
Serra de Tramuntana i aquest és el vertader problema, jo 
cree que si aixo s'estengués a Menorca, a Eivissa, a Campos 
i a ses Salines la situació seria una mica diferent i jo crec 
que hi hauria més demanda, malgrat recordi el que s'ha dit 
que realment serien quantitats petites, pero si s'estengués 
sí que cree que hi bauría realment demanda. Els agricul
tors, no fa faltague els vagin a cercar a casa seva, qua n rc
alment una cosa els interessa van a l'agencia d'Extensió A
gnlria o es mauen per tal d'aconseguir l'ajut. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlam~ntari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Cosme Adrover. 

EL SR ADROVER 1 OBRADOR: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Una intervenció molt breu per dir que el nostre Grup 
donara suport a aquesta Proposidó no de Uei i per no ser 
reiteratius no l'argumentarem, perque creim que el Sr Orfi
la ha fet una brillant argumentació j el Sr Conseller una no 
menys brillant intervenció exposant el seu punt de vista. 

Grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació la Pro
posició no de Uei núm. 727/89, que acabam de debatre en
tre tots els Grups Parlamentaris. 

Sres i Srs Diputa18 que votin a favor, es valen posar 
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drets? 

Gr;)cies. 

Vots en contra? 

Abstencions? 
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Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Sres i Srs Dipulals, 'aixeca la Sessió. 
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