
DIARI DE SESSIONS DEL 

PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
D. L. P. M. 770 -1987 II LEGISLATURA Any 1989 Número 71 

----

Presidencia 
del Molt 11·lustre Sr. Jeroni Albertí i Picornell 

Sessió celebrada dia 23 de novembre del 1989, a les 17 hores. 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI '. 

l.- INFORME de la Comissió de t'Estatu! deis DiputalS sobre compatibiütaLS del Diputat ILlustre Sr. Josep Maria 
Costa i Serra. 

Il.- PREGUNTES: 

1) R.G.E. núm. 1576/89, presentada pel Diputat Sr. Antoni G6mez i Arbona, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, amb laformulació següent: 
" L'Estatut d'Autonomia de Les Ilies Baiears atribueix a la CAlB la competencia exclusiva en Sanitat i Higie
ne, així com lal el que és relatiu al regim deIs fundonaris. Una vega da aprovada la Llei de la Fundó Pública, 
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quan pensa el Govem Balear reglamentar la funci6 deIs sanitaris locals ?". 

2) R.G.E. núm. 1652/89, presentada pel Diputat Sr. Miquel Oliver i Massuti, del Grup Parlamentari so
CIALISTA, amb laformulació següent: 
n Quina és la situació de la producci6 d'alevíns per als cultius maritims a les !lles Balears?". 

PROPOSTA DE RESOLUCIO R.G.E. núm.1734/89 sobre els cnteris del Pla Director de Residus Solids. 

Ill.- Resolució EMPATS PRODUITS EN VOTACIO: 

COMISSIO D'ORDENACIO TERRlTORIAL:Proposicions no de Llei R G.E. núm. 3111/88, presentada pel Grup Parla
mentan PSM-EEM, relativa a extracci6 d'arena a la Badia de Palma (Punt 2). 

COMISSIO DE CULTURA I EDUCACIO: Proposició no de Llei RG.E. núm. 38/89, presentada pel Grup Parlamentari 
PSM-EEM, relativa al Pla de revissi6 de les programacions vigents actualment a EGB, BUP i FP. 

IV.- PROPOSICIONS NO DE LLEI: 

1) RG.E. núm. 1384/89, presentada pel Grup Parlamentan SOCIALISTA, relativa a la presentaci6 per part 
del Goven; d 'un Projecte de Llei que reguli la integra ció deIs disminui'ts fisics quant a barreres arquitectoni
queso 

2) RG.E. núm. 1118/89, presentada pel Grup Parlamentan PSM-EEM, relativa a la presentaci6 per part del 
Govern d'un Projecte de Llei de crea ció del salan social de les Illes Balears. 

v.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIO de la Proposició de Llei RGE. núm. 1585189, presentada pels Grus 
Parlamentaris PSM-EEM i SOCIALISTA, relativa a la declaraci6 de Mondrag6Area d'Especial Interes. 

1.- INFORME DE LA COMISSIÓ DE L'ESTATUT 
DELS DIPUTATS SOBRE COMPATIBILITATS DEL 
DIPUTAT IL.LUSTRE SR. JOSEP MARIA COSTA 1 
SERRA 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. 

Comen~m a desenvolupar el Plenari al qual se'ls ha 
convocat, segons l'Ordre del Dia que els han repartit opor
tunament. 

Abans d'entrar en l'Ordre del Dia, aquesta Presidencia 
vol sotmetTe al Plenari la seva modificació per tal d'inc1ou
re-hi un punt quy és el núm. 1734/89 del Registre, sobre la 
Proposta de Resolució en relació amb els Criteris GeneraIs 
per a la redacció del Pla Director per a la gestió de residus 
solids urbans a les Balears. Si no hi ha inconvenient per 
part deIs Srs. Portaveus, s'incIouria a l'Ordre del Dia d'avui. 

IncIos, ido, aquest punt, passam al Punt I de l'Ordre 
del Dia, que és l'Informe de la Comissió de I'Estatut deIs 
Diputats sobre compatibilitat del Diputat Il.lustre Sr. Josep 
Maria Costa i Serra. 

Té la paraula el Sr. Secretari Primer per fer lectura de 
l'Informe de la Comissió. 

EL SR SECRET ARI PRIMER: 

"Il.lustres Senyors: Estudiada la declaració presentada 
per l'Il.lustre Sr. Diputat Josep Maria Costa i Serra als 
efectes d'examen d'incompatibilitats, que fa referencia a l'a
partat 2n. de l'article 7 del Reglament de la Cambra i vists 
els articles 5 de la Llei 8/86 Electoral de la Comunitat Au
tonoma de les IlIes Balears i 155.2.3 de la Llei 5/85 sobre 
Regim Electoral General, aquesta Comissió resol d'infor
mar la Cambra que el Diputat Il.lustre Sr. Josep Maria 
Costa i Serra no esta subjecte a cap tipus d'incompatibilitat 
per a l'exercici del seu carrec. Palma, 15 de novembre del 
1989". 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Secretario 

n. 1).- PREGUNTA RGE NÚM. 1576/89, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR ANTONI GOMEZ 1 ARBO
NA DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al Punt n, referit a Preguntes, comen~nt per 
la primera. 

Per formular la registrada amb el núm. 1576/89, sobre 
la reglamentació de la funció deIs sanitaris locals, té la pa- I 

raula el Diputat Sr. Antoni Gómez i Arbona. r-
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EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr. President. 

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears atribueix a 
la Comunitat Autonoma la competencia exclusiva en Sani
tat i Higiene, així com tot el que és relatiu al regim dels 
funcionaris. Una vega da aprovada la Llei de Funció Públi
ca, qua n pensa reglamentar el Govem Balear la funció deIs 
sanitaris locals? 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

EL SR CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT 
SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. 

Efectivament, una vega'oa que hem tengut la Llei de 
Funció Pública nosaltres ja hem elaborat uns projectes de 
Decrets en els quals es reestructuren els serveis sanitaris de 
veterinaris, de farmaceutics, de metges, ATS i comares titu
lars. Aquests projectes de Decrets s'han sotmes ja a infor
mació deIs respectius col.legis de veterinaris, farmaceutics, 
metges i ATS, que ens han fet les seves suggerencies i, a 
més, també s'han sotmes, s'han negociat a~b la Mesa sec
torial de Sanitat, amb les distintes organitzacions sindicals, 
que també han fet una serie de suggerencies i una vegada 
passats aquests tramits actualment aixo ja es troba en con
verses amb Funció Pública i Economia i Hisenda. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr. President. 

Com sap i coneix el Conseller, la importancia del sani
taris locals és basica per al bon funcionament i la sanitat de 
tot el nostre entorno Voldríem recordar el pobre nivell 
d'inspeccions que es varen realitzar l'any passat, 177 ins
peccions d'hotels i 250 de restaurants, sabem que hi ha 
molts més hotels i creim que a0 és a causa que no és clara 
la funció que haurien de fer els sanitaris locals. 

Estam contents que la Conselleria hagi pres un pas en
davant i que en aquest moment hi hagi una reglamentació, 
pero, si pot ser, ens agradaria saber quan es presentara i 
també fer-li una proposta, si es podria passar per aquest 
Parlament perque els Grups Parlamentaris la coneguessin i 
si de cas fer-hi qualque tipus d'esmena a la reglamentació. 

Gracies Sr. Presiden1. 

-

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

EL SR CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT 
SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. 

Sobre aixo de les inspeccions, tengui en compte que 
tots aquests sanitaris titulars tenen moltes més funcions as
signades, la seva missió principal és estar al servei de l'Ad
ministració Local, és a dir, que la seva funció es relaciona
da directament amb els Ajuntaments, amb els batles i 
Ajuntaments i nosaltres creim que l'organització deis cos
sos administratius és una feina que és competencia de l'E
xecutiu d'aquest Parlament i la nostra intenció és dur-ho 
endavant com a Decret. 

Gracies Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

I1- 2) PREGUNTA RGE NUM 1652/89, PRESETA
DA PEL DIPUTAT SR MIQUEL OLIVER I MASSUTI, 
DEL GRUP P ARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta registrada amb el núm. 
1652/89, sobre la situació de la producció d'alevins pels cul
tius marítims a les Illes Balears, té la paraula el Diputat Sr. 
Miquel Oliver i Massuti. 

EL SR OLIVER 1 MASSUTI: 

Gracies, Sr. President. 

Sr. Conseller, voste sap perfectament la importancia 
que té per al desenvolupament deis cultius marins la pro
ducció d'alevins en quantitat i sobretot en qualitat. La pre
gunta cree que és molt concreta, fa referencia al fet que un 
any i un altre demanam i sembla que es vol resoldre, pero 
sempre bona voIuntat, inicis. Jo li demanaria, li repetiria la 
pregunta exacta tal com ve escrita: Quina és la situació de 
la producció d'alevins pels cultius marins a les Illes Balears 
en aquest moment? 

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. Presiden 1. 

La unitat de "hatchery" de la Piscifactoria del Murterar 
es troba en l'actualitat practicament acabada i pensam que 
sera plenament operativa a finals d'any. Aquesta "hatchery" 
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té 32 recipients de 7.000 litres cada un i 22 recipients rec
tangulars de 10.000 litres, total 450.000 litres. El cabdal 
d'aigua disponible és de 350 metres cúbics hora i la capaci
tat de filtratge d'aigua de 300 metres cúbics hora. La "hatc
hery" disposa d'aigua freda i d'aigua calenta procedent de la 
Central Electrica. 

Pel volum d'emmagatzamament d'aquests 450.000 li
tres i en funció de l'experiencia de la posta natural amb un 
control de temperatura es podran produir teOricament, si 
existeix exit biologic, una mitjana de 3 alevins per litre, aixo 
vol dir 1,4 milions d'alevins any. Aquesta producció es po
dria ampliar augmentant artificialment el període de posta, 
implantant tecniques de foto-període i control de tempera
tures. En conseqüencia, aquesta "hatchery", operada a pIe 
rendiment, haura de ser capa~ de cobrir sobradament les 
necessita18 de la nostra Camunitat Autonoma, suposant un 
desenvolupament raonable de la piscicultura balear. 

Ates que restoc de reproductors era molt limitat al 
Murterar, s'ha ampliat per part de la Conselleria, per part 
de l'Estació d' Aqüicultura 'del Port d' Andratx, duplicant el 
nombre de femelles reproductores i pensam que si tot va bé 
es podria arribar a una xifra al voltant del milió d'alevins 
per a l'any 1990. 

Per altra part, l'elaboració d'aquest potencial repro
ductor de procedencia externa a la piscifactoria ha d'apor
tar sens dubte un requeriment genetic. Aq~estes col.labora
cions de la Conselleria s'han de complementar amb aporta
cions i intercanvi de rotífers propis indispensables per al 
bon nodriment de les fases larv::lries que poden ser limi
tants d'una bona producció d'alevins. 

Nosaltres creim que amb adequada ajuda i finan~ció 
perque la resta d'estaclons d'aqüicultura residents a les 
Illes Balears es puguin subministrar d'aquests alevins, aba
ratint el seu cost, evidentment només per aixo, creim que 
amb aquesta "hatchery" podem complir aquesta necessitat 
que tots veim que és imperiosa. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Oliver Massutí. 

EL SR OLIVER 1 MASSUTI: 

Gracies, Sr. Canseller. 

La "hatchery" és d'una empresa privada. Efectivament 
reuneix unes condicions estupendes, crec que pot donar 
aquestes quantita18 que vos te ha indicat, si bé produeix ale
vins per al seu engreixament, per a la seva comercialització, 
per a la seva indústria, com és natural. Probablement li so
braran alevins que podnl exportar, si té compradors o po
dra facilitar als cultivadors mallorquins o balears que es va
gin constituint. 

Jo li indicaría que essent una empresa privada, d'una 
forma o altra la Conselleria hauria d'aconseguir el que dirí-

em un preu polftic o un preu mínim tota vegada que l'em
presa ja tendnl la ganAncia amb la seva producció deIs 
exemplars que engreixarA i vendrA; aleshores els sobrants 
d'alevins, sempre que siguin per a gent de Balears, que ten
guin un preu mínim que els faci més factible i més rendable 
el negoci que ells vagin instal.lant. Aixo és el que demana
ria a la Canselleria en les relacions amb aquesta empresa 
privada. 

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. 

Efectivament coincidim amb vos te, aquest sera un deis 
temes que precisament es tractaran al Cansell Pesquer que 
tendr::llloc dia 5 de desembre i crec que no hi haur::l majors 
problemes per arribar a un acord en el si del Cansell de 
Pesca entre l'empresa subministradora d'alevins i la nostra 
aportació com a una aportació subvencionadora de trans
port o d'altre tipus, de tal manera que els surti un cost polí
tic. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ RGE. núm 1734/89 
SOBRE EL PLA DIRECTOR DE RESIDUS SOLIDS. 

EL SR PRESIDENT: 

Esgotat el Punt 11 de l'Ordre del Dia, passam a tractar 
el punt que hem incorporat amb l'aquiescencia deis Srs. 
Portaveus, que és el registrat amb el núm. 1734/89, relatiu a 
la proposta de resolució deIs criteris generals per a la re
dacció del Pla Director per a la gestió de residus solids Uf

bans a les Balears. 

La mateixa Comissió ha fet arribar a aquesta Presiden
cia uns Criteris Generals consensuats per to18 els Grups 
Parlamentaris d'aquesta cambra i havent-se repartit opor
tunament a to18 els Srs. Diputats, si no hi ha inconveriient 
es donarien per llegi18 i sabuts i passarfem a la votació. Si 
qualcú vol intervenir o si després de votar volen fer explica
ció de vot, ja ho diran; si no, continuarem endavant. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputa18 que votin a favor deis 
Criteris Generals per a la redacció del Pla Director per a la 
gestió de residus solids urbans a les Balears, es volen posar 
drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la cambra. 

III.- RESOLUCIÓ D'EMPATS PRODUITS EN Vo
TACIONS EN COMISSIÓ. 

EL SR PRESIDENT: 

.1' 
I 

í 
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Passam al Punt III de l'Ordre del Dia, relatíu a resolu
ció d'empats produ'its en votació en Comissió. De la Co
missió d'Ordenació Territorial, la Proposició no de Llei re
gistrada amb el núm. 3111/88 i presentada pel Grup Parla
mentari PSM-EEM, relativa a extracció d'arena a la Badia 
de Palma, el punt 2 o apartat 2n. va quedar empatat. Jo de
man al Sr. Secretari si vol procedir a fer lectura del punt 
empatat per poder procedir a la votació. 

EL SR SECRETARI PRIMER: 

"Punt 2n.- El Govern evitara qualsevol agressió a l'area 
de paisatge submarí protegit així com a les pedreres de po
sidonia de les nostres costes per la seva gran importancia 
ecologica". 

EL SR PRESIDENT: 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Vqtacié: Vots a favor, 2.6~ Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjacfa aquesta pro
posta que acabam de sotmetre a votació. 

(Pausa) 

Rectificam els resultats donats anteriorment, els serve
is dela Cambra que prenguin bona nota d'aquesta rectifica
ció. El resultat de la votació anterior ha estat: Vots a favor, 
26. Vots en contra, 29. No hi ha abstencions. De tates ma
neres queda rebutjat l'apartat 2n. de la Proposició no de 
Llei que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
també un empat produH a la Comissió de Cultura i Educa
ció de la Proposició no de Llei registrada amb el núm. 
1384/89 sobre la presentació, perdó, la Proposició no de 
Llei 38/89 presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al Pla de revisió de les programacions vigents ac
tualment a EGB, BUP i Formació Professional, que diu el 
que llegira el Sr. Secretario 

EL SR SECRET ARI PRIMER: 
'. 

"Proposició no de Llei.- 1) El Parlament de les Illes 
Balears insta el Govern de la Comunitat Autonoma que 
presenti en un termini de dos mesas al Ministeri d'Educa
ció i Ciencia un Pla de revisió de les programacions vigents 
actualment a EGB, BUP i Formació Professional, incloent 
continguts i objectius pro pis de Geografia i Historia de les 
Illes Balears. 2) El Govern de les Illes Balears fara els tra
mits i gestions necessaris per a l'aprovació d'aquest Pla, 
fent possible que sigui vigent per al eurs 1989-90". 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats. Digui, Sr. Ricci? 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Aquesta proposta va venir fa molt temps i em dóna la 
impressió que el curs 1989-90 tal vegada es podria corregir 
pe11990-91. Ho pregunt. 

EL SR PRESIDENT: 

Només es pot votar el que va quedar empatat a Comis-
sió. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 28. No hi ha abstencions. Queda empatada la votació. 

Té la paraula el Portaveu del Grup POPULAR. 

EL SR GONZALEZ 1 ORTEA: 

Sr. Presidente, yo creo que es evidente que ha entrado 
un Diputado mientras se votaba, cosa que creo que es com
pletamente anormal en esta Cámara. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Portaveu del Grup Parlamentari SOCIALISTA? 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

La evidencia no sale por ninguna ·parte, ha habido una 
votación, se ha acabado la votación, ha entrado el Diputa
do y se ha iniciado otra votación. No son votaciones del 
mismo tema, son votaciones distintas. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, ha prenguin amb tranquil.litat, re
petirem la vota ció. 

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

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

Abstencions? . 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 28. No hi ha abstencions. Queda empatada la votació. 

D'acord amb el Reglament procedim a repetir la vota
ció. 

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

Abstencions? . 

Resultat de la Vatació: Vats a favor, 28. Vots en con
tra, 28. No hi ha abstencians. Queda ido, altra vegada em
patada la votació. D'acord amb el que disposa l'article 90.1 
del Reglament, aquesta Presidencia decreta un recés de tres 
minuts perque puguin entrar i sortir els qui han de descom
pondre el que és compost i repetirem la votació. Se suspen 
la Sessió per tres minuts. 

EL SR PRESIDENT: 

Recomen~ la Sessió. 

Procedirem a la tercera vatació que preveu el Regla
ment en cas d'empat. 

Sres i Srs Diputats~que votin a favor, es valen posar 
dre15? Gracies. 

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

Abstencions? 

.,..'., 
Resultat de la Vot<olció: Vots a favor, 28. Vots en con-

tra, 28. No hi ha abstencions. Queda empatada per tercera 
vega da aquesta votació i aplicant I'apartat Ir. de l'article 
90, que diu "si esdevenia empat en alguna votació se'n rea
Iitzara una segona i si l'empat persistia es suspendra la vo
tació durant el termini que la Presidencia estimi raonable. 
Una vegada transcorregut el termini es repetira la votació i 
si novament es produla empat s'atendnl rebutjats el dicta
men, l'artide, l'esmena, el VOl particular o la proposició de 
que es traeti", queda rebutjada la Proposició no de Llei que 
acabam de sotmetre a votació. 

IV.- PROPOSICIÓ NO DE LLEI NUM. 1384/89, 
PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIA
LISTA, RELATIVA A LA PRESENTACIÓ PER PART 
DEL GOVERN D'UN PROJECTE DE LLEI QUE RE
GULI LA INTEGRACIÓ DELS DISMINUITS FISICS 
QUANT A BARRERES ARQUITECfONIQUES. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a continuació, dins el Punt IV de l'Ordre del 
Día, al debat referit a la Proposició no de Llei registrada 
amb el núm. 13&4/89, subscrita pel Grup Parlamentari SO
CIALISTA, sobre la presentaci6 per part del Govern d'un 
Projecte de Llei que reguli la integraci6 deis disminul15 fi
sics quant a barreres arquitectoniques. 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr. Pere Serra. Sr Secretari, vol procedir 
a fer lectura de la Proposici6 no de Llei? 

EL SR SECRETARI PRIMER: 

El Grup Parlamentari SOCIALISTA presenta la se
güent Proposició no de Llei: "El Govern presentara al Par
lament, dins el primer semestre de l'any 1990, un Projecte 
de Llei que asseguri l'accessibilitat i utilitzaci6 per a to15 
els ciutadans de les noves realitzacions en espais públics, 
nous edificis i locals d'ús a concurrencia públics i que per
meti la gradual eliminaci6 de les barreres físiques existen15". 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Sr. President. Sres i Srs Diputats. 

A diari, si escoltam o llegim els mitjans d'informaci6, 
veurem com els accidents es converteixen de cada dia en 
una de les noticies més freqüen15 i més importants. Ara bé, 
el que duim aquí avui no és parlar d'acciden15, que serveixi 
d'entrada, perque en un accident el que normalment va en 
lIetres grosses sol ser la quantitat de mor15, és el que més es 
destaca sempre, en canvi deIs ferits se'n parla poc i de la re
cuperaci6 d'aquests feri15 encara se'n parla manco. 

Jo vaig enganxar per casualitat un programa de televi
sió on es veia un centre de recuperació d'aquestes persones 
que queden minvades fisicament a causa d'un accidento Ai-
xo és una constant diaria on qualsevol societat sensible ne
cessita actuar de qualque manera, perque la Constitució, al 
seu article 49 ja insta els poders públics perque duguin a 
terme una política d'integració de tota aquesta gent que 
per un motiu a altre no es troba en les mateixes condicions 
i capacitat que la gent dinem normal. Per tant, creim que 
és un deure actuar sobre aquesta qüestió en particular. 

Espanya, en aquesta materia, és un deIs palsos que s'ha 
despertat més tard, el nostre poble encara és poe sensible a 
aquesta qüestió, probablement sigui perque no va partici
par a la guerra europea, en la qual els altres pa'isos, a causa 
de les conseqüencies, es varen trobar amb quantitat de gent 
tarada i ja varen comen~r a fer una política sobre aquesta 
qüestió. Nosaltres comen~m a actuar més tard, pero creim 
que no per tard no s'hagi de fer, a part que seria un error 
considerar disminui15 fisics només aquestes persones que 
han quedat minvades en les seves capacitats ffsiques a causa 
d'accident ja sigui laboral o de transit; per barreres fisiques, 
per gent diríem supeditada a barreres físiques, no només 
hem d'entendre aquest tipus de gent, sin6 també una dona 
embara~da, la tercera edat en mol15 de casos, un nin se
gons fins a quina edat es troben amb aquestes barreres. 

Dins el 88 hi havia hagut altres actuacions. En materia 
de vivendes protegides la lIei ja preveu un nombre mínim 
de vivendes que s'han de deixar per als disminul15, ja pre
veu unes amplarics mínimes de passos, que les zones han 
de ser suficientment amples perque hi pugui girar una cadi
ra amb rodes, etc., etc., pero realment l'any 88, a instancies 
de la Confederació Coordinadora de Disminul15 Físics és 
qua n es fan una serie de reunions on intervenen les dife
ren15 Comunita15 Autonomes i per descomptat també rEs
tat Central i el punt més discutible d'aquestes reunions va 
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ser a veure si aquest tema l'havien de legislar les Comuni- Per tant, el camp de disminuIts físics és tan ampli com 
tats o si hi havia d'intervenir I'Estat Central. vulguem. Deia que hi ha les barreres urbanístiques, llavors 

L 

El resultat va ser que evidentment les Comunitats te
nen total competencia en aquest tema, pero que l'Estat 
Central faria un Decret, que va fer dia 19 de maig del 89. 
Aquest Decret és un conjunt de mesures mínimes que vé
nen a omplir els buits que puguin tenir les Comunitats Au
tonomes. 

Diferents Comunitats Autonomes, entre d'aItres la ca
talana, la navarra i la del País Basc, es varen anticipar a 
aquest Decret i ja tenen la seva legislació en aquesta mate
ria; ara bé, la nostra Comunitat encara no té cap decret ni 
cap lIei, no tenim res que reguli aquest feto 

Anem a veure que entenem per barreres físiques. Cree 
que el concepte el domina tothom, pero sobre la lletra hi 
ha diferents inlerprelacions i així ens trobam que aquest 
Decret a niveIl nacional parla simplement de les barreres 
dins l'edificació, parla de l'accés als edificis; ara bé, per bar
rera física no només es pdt entendre l'accés a l'edifici, sinó 
que s'ha de contemplar la circulació dins l'edificí. En canvi, 
si anam a les diferents comunitats ens trobam que Catalu
nya, que ho regula a través d'un Decret, parla literalment 
de barreres arquitectoniques, que divideix en tres grans 
grups, que són les barreres arquitectoniques urbanístiques, 
les arquitectoniques d'edificació ja sigui pública o privada i 
les arquitectoniques dins els transports; !.Ot aixo ho regula
dins un mateix Decre t. 

El País Base, en canvi, parla de barreres arquitectoni
ques i urbanístiques, pero ho regula dins dos decrets dife
rents i la Navarra, que és la darrera, amplia el camp, per
que a part d'intervenir sobre barreres urbanístiques, d'edifi
caciÓ i de transport, fins i tot també ha fa sobre determi
nats mitjans de comunicaci6 per als disminu'its sensorials. 
Ciar, aixo ens du a la cren~ que el primer que haríem de 
fer per demanar aquesta llei és fixar el camp d'acció on ens 
agradaria o demanam que s'actul. Nosaltres donam un ter
mini de tres mesas dins el primer trimestre del 90 perque 
es faci aquesta llei i deman que s'actu;: basicament en dos 
fronts, en les barreres urbanístiques i en l'edificació. 

Que entenem o que s'entén per barreres arquitecto ni
ques urbanístiques? S6n les que trobam tots quan anam 
peIs espais públics; en urbanisme es consideren espais pú
blics els que no s'han edificat i dins aixo trobaríem les vora
vies, l'al~da de les voravies, tot tipus de senyalitzaeió, els 
semMors, pareceres, etc., elC., m bi liari d'equipamenl Uf

ban[stic, LOI fl ixo s'ha de reglament ar de qualque manera 
perque, eom he dil, els disminuH físics no ón sempre els 
mateixos, és a dir, poder ee amb can'l.cter temporal, per 
tan t és necessari o rganitzar-ho. M'han dil abans d'cntIar 
aquí, que fins i tot es podria considerar disminult físic 
aquella persona que surt a passejar el seu fill en un cotxet, 
no sé si ha han provat mai, es que jo vaig ser pare fa poe, 
pero és una autentica odissea, cree que a qualsevol poble 
de Mallorca pass a el mateix, no importa posar Palma com a 
exemple, valer passejar-se amb un cotxet de nin pels nos
tres pobles. 

hi ha les barreres dins l'edificació, ja sigui pública o priva
da. El Decret del Ministeri d'Obres Públiques de maig del 
89 fa obligatoria la seva aplicació en dos casos concrets, un 
són tots aquelIs edificis que tenen un ús públic i, aixo convé 
tenir-ho ben present, tots aquells edificis que tenen ascen
sor; aixo vol dir que tots eIs edificis que tenen 4 plantes o 
més passen a ser subjectes a aquest Reial Decret. 

Aquest Reial Decret és bastant suau, perque s'aplica 
de manera subsidiaria quan la Comunitat Autonoma no ha 
fet cap tipus d'intervenci6 en aquest sentit, que és el nostre 
caSo Amb que ens trobam? Aquest Reial Decret es va pu
blicar dia 23 de maig d'enguany i la Disposició Final 2a diu 
que entrara en vigor als 6 mesos de la seva publicació al 
Butlletí; per tant, avui i aixo és casualitat, no s'ha preparat, 
perque si ha haguéssim preparat no hagués sortit tan bé, 
avui entra en vigor aquest Decret, avui fa 6 mesas que es va 
publicar. Per tant i en sap greu que no hi hagi el Conseller 
d'Ordenació del Territori perque m'agradaria saber quines 
mesures fa comptes prendre, perque en aquestes illes la 
majoria d'edifieis sobrepassen les quatre plantes, la qual 
cosa suposa que a partir d'ara qualsevol d'aquests edificis -
ja he dit que públic o privat - s'ha de subjeetar a aquestes 
normes, fins i tot la instal.laci6 de l'ascensor, les mides de 
l'ascensor s'ha de subjectar el que diu aquest Deeret. 

1 ja per acabar, per que proposam una llei i no un De
cret? Nosaltres pensam que és una materia suficientment 

. important eom perque es reguli a través d'una llei, perque 
si ha miren amb deteniment veuran que aquí hi intervé la 
Conselleria de Sanitat, la Conselleria d'Obres Públiques, la 
Conselleria d'Indústria; si ens ficam en el camp deis trans
ports hi intervé la Conselleria de Transports i si ja ens fi
cam en el camp deis mitjans de comunicació, també hi pot 
intervenir, per que no?, la Conselleria de Cultura. Per tant, 
ereim que és un tema que no pot ser mai adserit a una sola 
Conselleria, és un tema que afecta totes les arees del Go
vern i per aixo ereim que necessariament s'hauria de legis
lar a través d'una llei i no a través d'un Deeret. 

No sé si la meva exposició ha estat ben feta, a vegades 
ens falten paraules, pero almanco m'agradaria arribar als 
que han d'intervenir perque es fessin carree de la importan
cia que té aquest tema. Jo he dit abans que tenim el costum 
de considerar disminults físics simplement aquells que han 
tengut un accident greu, aquelIs que van amb cadires de ro
des; no són només aquests, el camp és molt més ampli, la 
majoria de persones de tercera edat tenen problemes per 
circular per les nos tres ciutats, no diguem ja per accedir aIs 
nos tres edificis i els públics es podrien posar quasi quasi 
davant. Per tant, esperam el suport de tots el Grups d'a
questa Cambra. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin 
in tervenir? 
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Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr. 
CarIes Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr. President. 

Només per dir que donarem suport a aquesta Proposi
ció no de Llei, perque sempre sera un pas més per ajudar a 
malta gent marginada, marginació que no solament es veu 
en els punts que ha destacat molt bé el Sr. Serra, sinó en 
quantilat d'aceres de pobles abandonades, de grans ciutats 
que també les hi tenen i els vells, els disminuHs i malta 
gent no hi poden caminar, de manera que és un pas intere
sant perque creim que és just, necessari i possible votarem 
a favor. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula la 
Diputada Sra Alenyar. " --

LA SRA ALErJVAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras y Sres Diputados. 

El proceso legislativo que se pretende iniciar si se 
aprueba hoy esta Proposición no de 4ycreemos que tiene 
'un principio impulsor básico que deberíamos recordar, si 
bien está mencionado en el preámbulo de la Proposición 
no de Ley, cual es nuestra Constitución dentro del epígrafe 
de los principios rectores de la política social y económica. 

El artículo 49 establece que los poderes públicos reali
zarán una política de previsión, de tratamiento, rehabilita
ción e integración de los disminuidos ffsicos, sensoriales y 
psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que 
requieran y los ampararán especialmente para el disfrute 
de los derechos que este título otorga a todos los ciudada
nos, pero además creemos que otro artículo de esta misma 
Constitución vincula exactamente igual que el 49, cual es el 
9.2, que dice que corresponde a los poderes públicos pro
mover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integran sean reales y 
efectivas, remover los obstáculos que impiden o dificultan 
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudada
nos en la vida política, económica, cultural y social. 

'. Hay quien opina que si queremos integrar a los dismi-
nuidos en la sociedad hasta el máximo que sea posible, la 
existencia de leyes especiales pudiera consagrar su margina
ción. CDS cree que no, tan sólo cuando no existan barreras 
se podrán considerar integrados, pero precisamente por es
ta razón es necesario legislar, para que esto no suceda. 

El déficit social que padecen los minusválidos es tan 
grave y la barrera de incomprensiones a la que se hallan en
frentados tan infranqueable que sólo un ordenamiento po
sitivo especializado podrá compensar el primero y romper 
la segunda, es decir, un ordenamiento positivo compensará 
el déficit social y romperá la barrera de incomprensiones. 
Creemos que se trata, pues, de una proposición profunda-

mente humana y también profundamente social que debe
rla ser apoyada por unanimidad porque no pueden pas 
ar desapercibidas la importancia y la trascendencia del te
ma. Estamos ante una realidad de la vida, una realidad muy 
dura pero que aquí está; se buscan soluciones eficaces para 
unos ciudadanos tan ciudadanos como los demás, los dismi
nuidos no piden compasión, piden justicia, se trata de ela
borar una ley que prevea un aspecto tan importante como 
es la supresión de las barreras arquitectónicas que se opo
nen a la movilidad de ciertos disminuidos físicos y de algu
nos no tan disminuidos, como ha dicho el Sr. Serra. 

Habrá que tener presente el gran papel que pueden y 
deben jugar los Ayuntamientos. Creemos, pues, que se de
bería hacer una ley perfecta para mejorar nuestra imperfec
ta sociedad y no olvidemos la razón profunda de aquella or
ganización no gubernamental del Canadá que proponía un 
lema sel siguiente tenor: Por lo que respecta a los impedi
dos, su principal impedimento puede ser usted. Que no 
tenga que ser nadie de esta Cámara. 

Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Diputada. 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa
raula la Diputada Sra. Paula Guillem. 

LA SRA GUILLEM 1 RIPOLL: 

Gracies, Sr. President. 

Anunciar que donarem suport a aquesta Proposició no 
de Llei i que poca cosa hi ha que no s'hagi dit ja en aquesta 
Cambra. De tates maneres, no seria de més dir que atesa la 
casualitat d'avui coincidir amb la data de l'entrada en vigor 
d'aquest Reial Decret, que facem una llei la més perfecta 
possible, la mes humana possible, que l'aprovem com més 
prest millar, que ens posem a l'altura de la Comunitat Eu
ropea, que encara no hi som, i tal vegada així podrem no 
tan soIs atendre els nos tres disminults, els de les nostres i
lles, sinó també els que ens visiten. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltres gracies. 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula la Diputada Sra. Joana Vidal. 

LA SRA VIDAL 1 BURGUERA: 

Gracies, Sr. President. Sres i Srs Diputats. 

L'entorn ffsic deis nos tres pobles i ciutats són per a su
perhomes. Moure's pels seus carrers, entrar als seus edificis 
o utilitzar els transports representa una carrera d'obstacles 
que de tan familiar es passa practicament desapercebuda; 
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per exemple, no ens estranya en absolut que a vegades se'n 
demani pel carrer que ajudem a baixar un carret de compra 
per una escala d'un mercat o que un padrí hagi de fer esfor
~s per pujar a l'autobús. Quantes vegades, com també s'ha 
dit aquí, el cotxet d'un infant no entra dins l'ascensor i 
l'hem hagut d'aplegar o deixar-Io a un racó són coses nor
mals, pero aquesta carrera d'obstacle¡ és practicament in
salvable per al diminuH que precisa d'una cadira de rodes o 
per una persona que necessita unes crosses per caminar. 

Podríem dir que els pobles i ciutats no s'han adaptat 
plenament a les nos tres necessitats i que hem d'anar sal
vant barreres, mis més que els altres, per desenvolupar les 
nostres activitats. L'interessant seria anar cap a una norma
lització de l'entorn físic fent-lo adient per a tothom, perque 
serien mesures normalitzadores aquelles que no discrimi
nen el disminuH ffsic respecte de la resta de la població, 
aquelles que donen una so lució a tots, no una per als viHids 
i una altra per als disminu'its. Feta aquesta aproximació, 
podem recordar aquí la définició classica del que són barre
res arquitectoniques; són aquelles que a través deIs impedi
ments o obstacles ffsics limiten la llibertat de moviment en 
dos grans grups: un és l'acres a vies públiques, espais lliures 
o edificis i l'altre com puguin ser els desplac;aments en dife
rents mitjans de transporto 

En definitiva entenem que és ne~ari i a la vega da 
possible en aquests moments una acció deicidida i global 
per a la supressió de barreres, ja que el Govern' Central ha 
aprovat una normativa que així ho regula. Les raons princi
pals són les que venen avalad es per la trascendencia social 
del problema, pero des del punt de vista tecnic n'hi ha tres 
de molt importants: Construir sense barreres no és més car, 
eliminar barreres és una feina llarga en ·el temps, no obs
tant aixo és facil aturar el procés de creació de noves barre
res i cal emprendre'l amb energia per tal que no continuI 
deteriorant-se l'entorn físic i aquí hem de treballar sol.lici
tant a la Conselleria d'Ordenació del Territori que vigili el 
compliment d'aquesta normativa. 

Seria una contradicció manten ir unes barreres físiques 
quan tothom a tot arreu esta ja d'acord amb la filosofia de 
la integració social de les persones disminuIdes en la vida 
de la comunitat. Per facilitar aquesta integració plena, físi
ca i social hem de comenc;ar per no construir més barreres 
de ciment i anar aliminat progressivament les barreres ar
quitectoniques i urbanístiques encara ben presents a les 
nostres illes. Sabem que avui precisament entra en vigor 
aquest Decret 556/89 del Ministeri d'Obres Públiques, on 
s'arbitren mesures d'estabilitat en els edificis. Aquest De
cret és fruit, com també empareix que s'ha dit aquí, d'una 
comissió tecnica en la qual varen participar representants 
de totes les Comunitats Autonomes i respon perfectament 
a les necessitats plantejades en aquesta Proposició no de 
Llei. 

El tema és important i ens preocupa, ates que a la nos
tra Comunitat la majoria deIs edificis públics són inaccessi
bies per als disminults fisics. Per canviar aquest estat de co
ses el primer que cal fer com a Comunitat Autónoma és 
vetlar pel compliment exacte del Reial Decret esmentat i 
de la resta de la normativa estatal que existeix. La Conse-

lleria d'Ordenació del Territori haun\ d'assumir la res pon
sabilitat primaria de la supervisió del compliment d'aquesta 
normativa; ja que no existeix ara per ara un buit legal, con
sideram en aquest moment més efica~ invertir energies i 
vetlar de prop i seguir el compliment del que s'ha legislat 
més que legislar de bell nou. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari proposant, té la parau
la el Diputat Sr. Pere Serra i Vich. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr. President. 

Simplement agrair el suport de tots els Grups i esperar 
que sigui una bona llei i que ens brindam a col.laborar per
que així sigui. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a vota ció, ido, ~a Pfoposició no de Ll~i regis
trada amb el núm. 1384/89 que acabam de debatre. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

IV-2).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 
1118/89, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
PSM-EEM, RELATIVA A LA PRESENTACIÓ PER 
PART DEL GOVERN D'UN PROJECTE DE LLEI DE 
CREACIÓ DEL SALARI SOCIAL DE LES ILLES BA
LEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al punt següent de l'Ordre del Dia, qúe és el 
debat de la Proposició no de Llei presentada pel Grup Par
lamentari PSM-EEM, relativa a la presentació per part del 
Govern d'un Projecte de Llei de crea ció del Salari Social de 
les Illes Balears. 

Per part del Grup Parlamentari proposant, té la parau
la el Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

Si té la bondat, el Sr. Secretari procedira a fer lectura 
de la Proposició no de Llei. 

EL SR SECRETARI PRIMER: 

Sí, Sr. President. Gracies. 
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"El Grup Parlamentari PSM-EEM presenta la següent 
Proposició no de Llei: 1) Que el Govern de les Illes Balears 
presenti al Parlament un Projecte de Llei de creació del Sa
lari Social de les llles Balears. 2) Que el Govern de les llles 
Balears coordini la iniciativa de creació del Salari Social 
amb els col.lectius representats a través de moviments ciu
tadans i moviments socials, així com amb les forces socials i 
economiques per tal que aquest Salari Social obeeixi a les 
necessitats i a la realitat que hi ha a la nostra societat i que 
la seva aplicació vagi acompanyada de contrapartides en 
benefici de la Comunitat". 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. 

Sres i Srs Diputats, avui el nostre Grup Parlamentari 
pretén encetar i acabar, si és possible, el debat sobre la ne
cessitat i la urgencia del salari social a les nostres illes. De 
fet ja fa mesos en comen~vem a parlar, a les lleis de pres
suposts deis 89 i del 88 ja va comen<;ar a haver-hi aquest 
concepte plantejat pel nostre Grup, pero així com el nostre 
Grup anava millorant els seus coneixements.al respecte, les 
nostres amllisis de la societat d'aquestes -il1éS i així com ana
va evolucionant la legalitat a lOt I'Estat Espanyol i a tot 
Europa, ha estat, insistesc, un procés de maduraciq social, 
d'analisi i conceptual, que ens va du ja fa mesos a presentar 
aquesta Proposició no de Llei. 

Una Proposició no de Llei molt senzilla, de fer política 
social, no només de parlar-ne, sinó de fer-ne i, a més arnés, 
no soIs constructiva en un aspecte de fer unes propostes en 
positiu al Govern, sinó també positiva en una altra accep
ció i és que PSM-EEM no du aquí la Proposició de Llei 
primer per por que la vetas I'Executiu amb les seves possi
bilitats reglamentistes ja utilitzades altres vegades - recor
dem un intent de Consell Economic i Social del nostre 
grup vetat pel Govern de la Comunitat- sinó que duim una 
proposició no de llei perque el Govern amb el seu saber, 
amb el seu coneixement de la realitat ens dugui el projecte 
de Llei i nosaltres, tots els Grups tendrem l'oportunitat du
rant la seva redacció i durant la seva tramitació de fer les 
aportacions en positiu, d'ajudar al Govern a fer una bona 
Llei de Salari Social. 

A més arnés, definim mínimament que per salari so
cial no entenem una prest acció social a les classiques d'as
sistencia pura, que ja coneixem prou i que fan una funció, 
sinó que anam cap a un altre horitzó molt diferent del que 
és la seguretat social contributiva, les prestacions no contri
butives i les prestacions per desocupació; anam molt més 
enlla i anam a un concepte, entenem nosaltres, de moder
nització d'estructures socials, prou arcaiques, per cert, les 
que hi ha en aquesta societat nostra. 

Per altra banda, posam també dos principis, un, que les 
entitats socials que treballen en aquestes illes col.laborin, 

treballin amb el Govern, treballin amb el Parlament i quan 
parlam d'entitats socials, de moviment ciutadA i de movi
ments socials indubtablement parlam d'entitats com Cari
tas o parlam deIs Sindicats o del moviment ciutada, bastant 
madur i bastant organitzat, molt més del que pensam mol
tes vegades. 

A més a més, insistim que salari social no és benefi
ciencia; salari social té un horitzó de renda mínima garanti
da i salari, pero és un salari amb unes contraprestacions 
per a la Comunitat; feina, formació professional, ajuda co
munitaria, solidaritat i no només, insistim, el que s'entén 
per beneficiencia, concepte important sense dubtes, que ha 
fet una funció,pero avui les necessitats socials de manen 
una altra cosa. 

Quan parla m d'aquests temes és més que indubtable 
que hem de parlar una mica del marc teoric, deIs principis 
teorics deis quals parteix la iniciativa del nostre Grup Par
lamentari i és clar que és l'Organització Internacional del 
Treball, l'any 84, que és la Carta Social Europea- que per 
cert l'any 87 va ser el seu 25 aniversario, que són les norma
tives de distints Estats de les Comunitats Economíques Eu
ropees- República Federal d'Alemanya, Belgica, Dinamar
ca, Holanda, Anglaterra, Irlanda, Estat Franees-les que ens 
marquen la prespectiva i són els forums internacionals deis 
darrers anys, sobretot del 88 i del 89, que ens donen uns 
principis clars del que ha de ser un salari social, del que és 

. el nou plantejament a l'horitzó de I'Estat del benestar, a -
I'horitzó d'una institucionalització de la problematica so
cial entesa amb unes dimensions amplíes i progressistes. 

Per aixo la Llei de I'Estat Franees de Renda Mínima 
d'lnsercció, la darrera que s'ha posat en marxa a l'Europa 
Comunitaria, les aportacions deIs Sindicats entorn al Co
mite Economic i Social i entorn a tata la problematica so
cial del que sera l'Acta Uníca Europea i del que sera la 
Carta Social Europea, són les coses més cIares que es po
den plantejar en aquests moments, pero hem de tocar molt 
de peus a terra respecte de la legalitat que hi ha a I'Estat 
Espanyol referent a aquest terna. Els tratadistes que ho han 
analitzat darrerament, com Eduardo Rojo Torrecilla i Juan 
García Nieto París són ben clars quan plantegen amb am
plitud el que diu }'article 41 de la Constitució, el que diuen 
els Estatuts d'Autonomia en conjunt, el nostre inclos, evi
dentment i tata la doctrina del Tribunal Constitucional 
amb ses sentencies sobre assistencia social i convenen que 
el conjunt de I'Estat ha d'actuar en aquesta materia, pero 
'que també convé que hi actuln les Comunitats Autonomes 
pel seu compte i solidariament amb I'Estat. 

Es aquest el camí que han empres Euskadi, amb una 
llei que ja és a la practica; Aragó, Cantabria, Catalunya, 
Madrid i Navarra amb projectes la majoria deIs quals avui 
ja són en marxa o que s'hi posaran a comen<;aments del 90. 
Bé és cert que les modalitats van des de la llei fins al De
cret í que el nom a vegades no és el mateix, salari social, 
renda social mínima, renda mínima garantida, renda míni
ma d'insercció, salari ciutada, etc., és a dir, que trobam dis
tintes modalitats, distintes nomenclatures, pero al fons és 
evident que ens trobam davant un plantejament prou salid 
o tot un conjunt de Comunitats Autonomes, insistirn, Na-
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varra, Madrid, Catalunya, Cantabria, Aragó i Euskadi i vo
lem insistir en aquesta pluralitat de projectes i de realitats, 
ja que hi ha governs de distints partits, en distintes circums
tancies, amb distintes coaliccions. 

A les nos tres illes, exposats ja els principis intemacio
nals, exposats el marc europeu i el marc legal de l'Estat Es
panyol i Estatutari, és més que evident que hem de tenir en 
compte quina és la realitat a Mallorca, a Menorca, a Eivis
sa i a Formentera i el primer que tots coneixem i sabem 
són les crítiques, el mal funcionament, les deficü~ncies del 
Fons d'Acció Social, del FAS. A partir d'aquesta realitat 
burocnltica d'un mal funcionament i a partir d'uns proble
mes socials de bosses de pobressa, d'uns problemes socials 
denunciats per moltes entitats, per molts de ciutadans i que 
de fet són problemes quotidians i que coneixem si pasejam 
pels carrers de certes barriades i poblacions i que cada ve
gada més, quan hi ha un símptoma de crisi económica, tot 
d'una floreixen més aquests problemes socials, és quan, a 
partir d'aquesta realitat, hem de fer el plantejament que si
gui una llei, que sigui a partir deIs coneixements que té el 
Govern deIs problemes i del les aportacions de les institu
cions socials governamentals i no governamentals i de les 
aportacions d'un voluntariat social admirable que actua en 
aquestes illes, quan es pot actuar posant els peus aterra i a 
partir de la legalitat i també tenint molt en compte que una 
Comunitat en teoria rica com la nostra de fet hauria de co
men¡;ar a desfer aquests problemes que existeixen i només 
amb una activitat purament assistencial, ,sinó de renda mí
nima i salari ciutad!\. 

Quines són les entitats que més s'han mogut, que m~s 
veuen el problema, que més el coneixen i més ens empe
nyen a nosaltres i al conjunt de Grups Parlamentaris pre
sents en aquest Parlament? Caritas en primer lloc; Caritas 
darrerament fa un esfore; de teorització en el marc d'un ho
ritzó que a vega des és utópic, peró que sobretot toca de 
peus aterra perque cobreix deficiencies i problemes socials 
de cada dia, ha fet un esfore;, insistesc, legal, un esfore; d'es
tudi, un esfore; d'aniHisi i el mes d'octubre ens ha obsequiat 
amb dues analisis, una més jurídica, titulada Renta mínima 
garantizada y salario ciudadano i un altre a un nivell de do
cumentació, a nivell de dossier, amb el títol de Renta míni
ma y salario ciudadano, on ens dóna un horitzó nosaltres 
pensam que bilsic, cIar i contundent. 

Es aquesta teoria més la practica quotidiana d'aquesta 
entitat i del voluntariat social que ens donen una Hum i 
una precisió, peró hi ha dues aItres entitats, UGT i CCOO, 
que a través de la Proposta Sindical Prioritaria han dema
nat, ens demanen a tots els Grups Parlamentaris que avan
cem cap a la creació del Salari Social i és a I'apartat 8e, de 
la Proposta Sindical Prioritaria, signada fa poc i que és ple
nament vigent en aquesta Comunitat Autónoma i en el 
conjunt de I'estat, on plantegen els principis del que ha de 
ser, segons els Sindicats, a través de la seva Huita unitaria i 
a través de les seves propostes cIares i contundents, aquest 
salari social i ho deiem al comen¡;ament i hi volem insistir, 
no parlam de Seguretat Social cotributiva, no parlam de 
preslacions no contributives, no parlam de preslacions per 
desocupació, parlam de Salari Social i parlam que ha de ser 
un salari per a persones que tenint una edat de jubilació no 

reuneixen les condicions per accedir a cap tipus de presta
ció, parlam de persones que havent tengut una incapacitat 
absoluta per al treball es trobin en la mateixa situació que 
hem comentat i parlam de persones o nuclis familiars que 
no tenen uns ingressos que els permetin la mínima segure
tat en la vida que tot ciutada mereix i en definitiva ha de te
nir amb tota justícia. 

Es parla amb claredat i contundencia que són els Con
sells Insulars, els Ajuntaments i la direcció i coordinació 
del Govern de la Comunitat el que han de dur aquest tema 
endavant amb uns fons estatals, amb una coordina ció amb 
el Govern de I'Estat, peró només a partir de l'acció de l'au
tonomia i amb valentia de fet podem comen¡;ar a evitar la 
marginació permanent d'uns sectors de població que són 
mereixedors de tota la justícia social, de la formació i de la 
inserció laboral i social. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

El Grup Parlamentari SOCIALISTA ha presentat a 
aquesta Proposició no de Llei l'esmena registrada amb el 
núm, 1726/89. Per defensar aquesta esmena ... 

EL SR GOMEZ I ARBONA: 

Perdó, Sr. President. Ho podria defensar tot conjunta
ment quan faci la intervenció? 

EL SR PRESIDENT: 

Pot fer la interven ció i defensar l'esmena, tot junt, sí. 
Ho pot fer ara. 

(Pausa) 

El Sr. Secretari procedira a fer lectura de l'esmena 
d'addició d'un nou apartat. 

EL SR SECRETARI PRIMER: 

"El Govern de la Comunitat Autónoma regulara la 
concessió de la prestació social anomenada F.AS., Fons 
d'Assistencia Social, amb la finalitat que s'hi puguin acollir 
persones en situació real de protecció social". 

EL SR PRESIDENT: 

El Sr. Diputat té la paraula. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr. President. 

El nostre Grup ha fet aquesta esmena perque conside
raya que a la Proposició no de Llei que ha presentat el 
PSM-EEM li faltava un petit retoc, sobretot en la caracte
rística complementaria que tenia i per tant hem presentat 
aquesta esmena. 



2602 DIARI DE SESSIONS / Núm. 71 / 23 de novembre del 1989 

Comen~rem dient que creim que els temes socials els 
que interessen manco al Govern. Es un fet, perqué les dues 
anteriors proposicions que havia presentat el nostre Grup 
fa tres mesos no van tenir la presencia del Conseller; la 
Proposició no de Llei que s'ha presentat avui sobre dismi
nults, sobre barreres, que crec que és un tema social impor
tant, no hi havia el Conseller. Per tant, jo crec que és tema 
que interessa poc a aquest Govern i també recordam les 
paraules de la setmana pass ada del Vice-president, l'incó
mode que es va trobar qua n li van treure els temes socials, 
tant en el que es va referir al Pla quadriennal o a aquest do
cument base que s'ha presentat elaborat per la Universitat 
de les Illes Balears i encarregat per la Conselleria, un docu
ment realment pobre i que ha produ'it un rebuig en totes 
les inslitucions que l'han lIegit, col.lectius, ciutadans, tot
hom i no parlem del Pla de Toxicomanies. Realment el Pla 
de Toxicomanies és un fantasma, per dir-ho així, perqué 
apareix, desapareix a vegades el Pla Territorial, a vegades el 
Pla Regional, a vegades el programa i la veritat és que no 
existeix un Pla Territorial. 

TOl a~ó ho explic perqué crec que els temes socials re
alment tenen poca importancia, si abans era la Cultura que 
importava poc jo crec que ara hi ha com un ranking entre 
els temes socials i els temes de cultura a veure quin interes
sa manco. Jo crec que la concepció que té el Govern deIs 
temes socials és anar a fer que la pobresa sigui més supor
table, no eliminar la pobresa; no hi ha un vertader esperit 
de produir una situació perque no aparegui més pobresa, 
sinó únicament que sigui suportable, que lá gent ho pugui 
aguantar. 

Jo crec que el Govern no té una política social clara i 
planificada i jo voldria dir, en descarrec del Conseller, que 
tal vegada no sigui per culpa d'ell, no per culpa de la seva 
planificació, sinó per culpa del Conseller d'Economia, Sr. 
Forcades, que no deixa prou doblers i no deixa planificar i 
fer tot el que el Conseller vOldria, no vull donar tota la cul
pa a la Conselleria. 

La nostra Comunitat Autónoma, essent una de les Co
munitats Autonomes d'Espanya amb una renda per capita 
més alta, té greus problemes i és on s'accentuen més les di
ferencies que hi pugui haver entre la gent que podríem dir 
rica i la gent pobra. Voldria recordar que l'any 81 el Banc 
d'Espanya va fer un estudi sobre pobressa d'Espanya, en el 
qual marcava una situació preocupant. Es considerava que 
un 17% de la població espanyola era considerada pobra i a 
Balears un 8%; jo crec que és terna bastant a tenir en 
compte, recordem que en el Pressupost el petit increment 
que ha suposat el tema de l'area social en comparació amb 
altres arees se n'ha anat a un 45%. 

Per tant, jo crec que no hi ha interes o no hi ha doblers 
i a~ vol dir que no hi ha intereso Faig aquesta consideració 
perqué jo crec que quan parlam d'un tema com el Salari 
Social no podem defugir de tot aquest concepte ampli. Pre
sentar un tema com el Salari Social aquí sense tenir en 
compte que s'hauria d'emmarcar dins una concepció o dins 
un pla integral de Huita contra la pobresa i d'e1iminació de 
la marginació, seria comen~r la casa per la teulada; jo crec 
que ens hauríem de centrar perque com ha dit el Sr. Serra a 

Espanya ara és un poc moda, a Europa des de l'any 33, 
també ho ha remarcat, a Dinamarca ja hi ha un tipus de 
subsidi semblant a aquest i, clar, ara ho havfem de presen
tar. El nostre Grup esta d'acord, el que pass a és que em 
preocupa perqué el Govern no té una política amplia i in
tegradora i podria ser que es comencés la casa per la teula
da. 

Les condicions que provoquen totes aquestes margina
cions van des de l'atur, el treball mal remunerat, malalties 
invalidants, toxicomanies, delinqüents, prostitució i real
ment el Govern va tractant puntualment totes aquestes co
ses, sense un enfocament global i aquí és on pot haver-hi 
problemes. 

Entrant en el contingut del text, nosaltres consideram 
que el terme salari social no ens acaba de fer molt, perqué 
salari podria donar a entendre que pogués crear una nova 
classe passiva i aquest és el problema amb qué s'han trobat 
altres pa"isos d'Europa, on aquest tipus de subsidi no con
tributiu ha prodult una cronificació i a altres paisos que ha 
han introduH més tard, com Fran~, aquest sistema s'ha ba
ratat quanl a concepció. Als altres pa·isos d'Europa, tret de 
Fran~, és considerat com un dret social absolut i acü ha 
produit aquesta cronificació amb greus problemes que la 
gent que ha accedit a aquest tipus de subsidi en pugui SOf

tir. A Fran~, per contra- i al País Basc han copiat el model 
frances- han optat per un model on es fa un pacte contracte 
amb la persoqa i -on se li dóna un subsidi per arribar a 
aquesta renda mínima. 

Per tant, a nosaltres ens agradaria més - supos que 
quan parlem de la llei, si hi arribam, si el Govern ens deixa, 
ja ho podrem matisar- que es digui renda social mínima o 
renda social d'insercció, vull dir un terme que s'ajustés més, 
que no sortís el terme salari, ja que en aquests lloes, sobre
tot a Fran~ i al País Base, s'ha posat com a premissa que 
per accedir a aquest tipus de subsidi es fa una prestació de 
reinserció social; la persona que ha d'accedir es compromet 
a fer un determinat tipus de feina per a l'Administració que 
li ho concedeix. 

Resumint, nosaltres estaríem d'acord a favor d'una llei 
de Renta Mínima amb unes condicions, amb unes caracte
rístiques que suposo que matisarem quan es faci aquesta -
!leí. Primer de tot, que tengui un caracter complementari 
de pensions contributives o no contributives, per aco nosal
tres hem fet aquesta esmena del F.AS. perqué creim que 
actualment el F.AS. s'adjudica amb un Decret de quan es 
va transferir la nostra Comunitat Aut6homa, am la qual co
sa, filant prim, hi ha gent amb necessitats socials greus que 
per un petit marge no poden accedir a aquesta ajuda. Per 
tant, com a primera passa per a aquesta Llei de Renda Mí
nima s'hauria de modificar o s'hauria de fer un nou Decret 
F.AS. per no estar en una inseguritat legal. 

Igualment hauria de ten ir la característica de subsidia
ria; abans d'arribar a aquest subsidi, a aquesta ajuda, s'hau
rien d'haver esgotat totes les altres vies de poder accedir, 
tant de pensions contributives com no contributives en 
contrapartida del contracte de reinserció. La durada, que és 
bastant variable als diversos palsos d'Europa, al País Base i 
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a les al tres Comunitats Autonomes on s'ha presentat pro
posició no de lIei, creim que hauria de ser de tres mesos i 
renovable al mmm fins a un any, perqué la gent no es po
gués despenjar. Per descomptat hauria de ser descentralit
zada, el Sr. Serra ho ha comentat i creim que a0 estaría 
d'acord amb la LIei d'Acció Social, que recomana que els 
Consells siguin el organs de descentralització de la política 
del Govern Balear. 

Un altre punt importantíssim és que s'hauria de fer un 
seguiment exhaustiu per als serveis socials de base, creim 
que ac;o seria el punt clau perqué no es pogués produir cap 
tipus de malversació del subsidio Per tant, nosaltres creim 
que per a la nostra Comunitat Autonoma aquesta Proposi
ció no de LIei, si es dugués endavant, seria importantíssima 
perqué ens podria passar, com deia abans, de fer una políti
ca social que fes més suportable la pobresa a una política 
social que intentés eliminar la marginació, pero eliminar 
les causes, no la marginació del carrer, a0 només és rentar 
la cara. 

Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin 
in tervenir? 

Per part del Grup Parlamentari MIXT¡ té la paraula el 
Diputat Sr. CarIes Ricci. . 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr. President. Sres i Srs Diputats. 

Es indiscutible que ens trobam davant una Proposició 
no de LIei certament important i ha és perqué parla d'una 
cosa important, que és fer política social i deim fer política 
social i no prestació social. Es la gran diferencia i és el gran 
problema, que moltes vegades confonen una cosa amb l'al
tra. 

Quan parlam aquí de Salari Social no parlam de bene
ficiencia, parla m de dignificació de la persona, que conti
nuament oblidam i jo diria, a més a més, que aquesta digni
ficació és justa i necessaria i que a més de ser justa i neces
saria I'hauríem de fer possible. Die que I'hauríem de fer 
possible com també ho diu el Sr. Serra quan parla que Cá
ritas ens ha donat una 11um i un camí i ningú de nosaltres 
no és capac; de negar el que explica Caritas, ningú de nos al
tres no és capac; de negar que vol que existeixi aquest Salari 
Social. Els sindicats també ho reclamen i ho reclamen com 
un dret, un dret també de dignificació i el gran problema 
sempre és el mateix. El Sr. Gómez i Arbona acaba de dir 
que si es vol es fa, més o manco ha vengut a dir ac;o i jo di
ria que és veritat, que quan un diu vull fer aixo ha fa i s'ha 
acabat, pero a canvi i a costa de que? Jo diría del que sigui, 
que és la gran missió nostra, pero cIar, tenim un Govern de 
la Nació que pel que es veu a0 que deim aquí ha ha obli
dat, perque no ha projecta ni ha fa. 

Aquests dies tots feim declaracions de renda i hi ha un 

---

punt que tots sabem que diu "de conformitat amb el que 
disposa la Llei 37/88 deis Pressuposts Generals de l'Estat 
per al 1989 desitjo que la meya quota íntegra del 0,5, 0,2, O, 
3, 0,9% vagi destinada a col.laborar al sosteniment de l'Es
glésia Catolica" i un altre punt posa "otros fines de interés 
social" i quan diu a0 vol dir que I'Estat de Madrid, amb la 
seva visió del que és social, fara el seu repartiment, reparti
ment que aquí, des d'una Autonomia, des d'un autonomista 
em fa pensar que és un repartiment injust, parcial, que tal 
vega da no és el que voldria el nostre poble. 

Tal vegada jo reclamaria que a110 que marca la creueta 
on diu "otros fines de interés social" que vingués íntegra
ment a les Autonomies, perque ja que és la crea ció de la 
nostra riquesa que tathom detecta i diu sou un país ric, per 
tant pagau i és veritat, la repercussió en aquest cas seria en 
proporció real de la riquesa que cream i no solament de la 
riquesa que cream, sinó que es veuria la voluntat del poble 
que destinam i diu clarament per a fins d'interes social, que 
aquí ho poguéssim distribuir i ens veuríem amb la capacitat 
de crear, insisteixo, no aquesta prestació social, sinó que 
ens veuríem amb capacitat per fer poHtica social, amb la ca
pacitat de dignificar les persones que són al nostre entorn i 
avui no viuen dignament. 

El problema segurament és que el que ara mig propo
so com a idea, que jo crec que no seria mala idea, que Ma
drid decidís que el que paga tengui dret a tenir aquesta re
percussió i Corts Generals que ens podrien dir fins i tat in
sOlidaris, dei m senzillament-en aquest puntet, un punt sen
zi11, petitó, que només diu a0: que coses d'interés social. 
Quin interés més social podem tenir nosaltres que el nostre 
poble, les persones que ens envolten, a pesar que moltes 
vegades els mirem com si no fossin de casa i també ho són, 
que es sentissin a casa seva amb els nostres doblers, que 
tenguessin possibilitats de viure amb els nos tres doblers? 
Pero segurament no ho podrem fer. 

Quan al primer punt es parla de la creació d'aquest sa
lari jo die que sí tot d'una, pero quan diu que nosaltres fa
cem aquí una lIei, millor dit, que ens la proposi un govern, 
ja que indiscutiblement el que pugui propasar el Govern 
ha de ser el que eH digui, pero modificat, recolzat, millorat 
per nosaltres, pero el que digui ha de ser possible, no pot 
plantejar una proposieió de Ilei que sigui una fantasmada, 
ha de tenir una base i el problema que jo tinc és preguntar
me en que es basara. Madrid no ens ho fa ni ens dóna pos
sibilitats, és un drama, malgrat que, insisteixo, estie total
ment d'acord amb el primer punt, el que passa és que no sé 
com es pot fer i quan vengui aquí una llei, que no sé com la 
faran, una proposta de llei, que després aquí diguem millo
res i no arrosegant-ho de ningú. 

Sobre el segon punt, que puc dir? Si ja he dit que sí al 
primer, aquí sí que el Govern ho ha de fer, ho ha d'empe
nyer, ha ha de demanar a qui sigui, a nosaltres mateixos. 
Amb la riquesa que molts tenen i tal vegada tenim, la pos
sibilitat de donar més ajudes a part deIs impostos que pa
gam a Madrid, tal vega da sí que ens podem permetre ellu
xe de fer certes reclamacions, de dir els senyors que tenen 
tantes pessetes que paguin alguna cosa més, pero sera amb 
una certa voluntat, aquí no podem crear impostos paral.lels 



2604 DIARI DE SESSIONS { Núm. 71 { 23 de novembre del 1989 

per fer allo que creim que tenim dret a poder fer amb els 
doblers que ja pagam. Dc qualsevol manera crec que és 
obligació d'aquest Govern, que és obligació d'aquest Parla
ment provocar aquest sentiment de tot el nostre poble, pel 
qual motiu, insisteixo, crec que la proposta és molt bona i 
que és una pena que no puguem fer tot el que volem fer. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula la 
Diputada Sra. Ma Antonia Alenyar. 

LA SRAALmaAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras y Sres Diputados. 

CDS apoya la iniciativa del Grupo Parlamentario 
PSM-EEM en la que solicita que el Govern elabore un 
proyecto de Ley de creaciÓn de Salario Social también lla
mado, como ya se ha dicho, en otras Comunidades, plan de 
ayuda a la necesidad familiar, subsidio de pobreza o salario 
mínimo de integración. 

El CDS entiende el salario social o pen ión mínima 
asistcnGial para jóvenes en busca de primer empleo, para 
madres solLeras sin ingresos, para m lIlUs\(4lid os, para para
dos de larga duraciÓn y defendemos la exigencia ética de la 
sociedad de gasranlizar unos niveles de bieneslar suñéien
tes a estos sectores más desprotegidos de la sociedad; de
fendemos asimismo el derecho de todo ciudadano a dispo
ner de una asignación básica digna, especialmente aquellas 
personas que carecen de medios para atender sus necesida
des más perentorias. 

Creemos, pues, que debemos ocupamos de esta pro
blemática; como declara el artículo 148 de la Constitución, 
nuestra Comunidad tiene competencia exclusiva en materia 
de asistencia y bienestar social. Nos parece una proposición 
interesante, aunque con ciertas matizaciones en el punto 2° 
y ahora viene el "empero" del que es tan amigo el Sr. Serra: 
No creemos que deba ser un imperativo que el Gobierno 
tenga que coordinar la iniciativa de creación del salario so
cial con los colectivos representados a través de movimien
tos ciudadanos o sociales. El Gobierno conoce y debe co
nocer las necesidades y la realidad existente en nuestra so
ciedad y sobre esa base elaborar la ley que le parezca más 
oportuna. 

La creación de un salario social es evidentemente posi
tiva porque puede atenuar situaciones familiares y persona
les angustiosas, pero es necesario decir claramente que en 
si mismo y en solitario es definitivamente insuficiente y si 
se apuran las reflexiones a más largo plazo, hasta perjudi
cial para la calidad del tejido social, porque puede contri
buir a mantener a los individuos dependientes de un humi
llante paternalismo benéfico, institucional y alejados de 
una actividad comunitaria solidaria y participativa. 

Si esto se hiciera, como dice la introducción y la segun
da parte de este segundo punto, a cambio de unas presta-

ciones de tipo social que beneficien a la sociedad, eria lo 
que el CDS entenderla verdaderamente como un Salario 
Social y, contrariamente a lo expuesto por el Portavoz del 
Grupo SOCiALISTA, CDS cree que el término salario 
corresponde más a esto que he dicho de contraprestación; 
ayuda familiar, cualquier otro término podría confundirse 
más con bencficiencia, nosotros creernos que salario es un 
término que equivale más a contraprestación. 

Declamas que aisladamente, en solitario, esta medida 
es insuficiente. Deberla haber otras en el mismo sentido, 
debería desarrollarse un plan regional de empleo que cuen. 
te con el apoyo de la mayor pane de las fuerzas sociales y 
pol1tica. , debe COntener medidas que promuevan la crea
ción directa de puestos de trabajo. Un sala rio social como 
una 'ubvención o una ayuda sin contrapres tación lo enten
deríamos como un fracaso, ya que con él Se consolidarla 
una cómoda situación I);,n'a el bene(iciari que fomentarla 
las formas de marginación y no le ayudarla a salir de la mis
ma, perpetuando una forma de beneficiencia institucional 
que retrasa la reinserción social de los beneficiarios afian
zando las situaciones de pobreza. 

Es preciso evitar situaciones de picaresca y engafio CS

tableciendo unos procedimientos de garantia y control. Ba
leares es la primera Comunidad AUlónOma española en 
renta per capita, la diferencia entre ser los pril1}eros en ri
queza y ser los primeros en bienestar consiste principal
mente en la redistribución. La renta mínima y el salario so
cial es hoy por hoy la forma más moderna de manifestar 
que la solidaridad es una prioridad. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr. Ribas de Reyna. 

EL SR RIBAS DE REYNA: 

Sr. Presidente. Sras y Sres Diputados. 

Tengo que decir que yo y mi Grupo no podemos estar 
en desacuerdo con nada de lo que se ha dicho, lo que sf voy 
a decir en representación de mi Grupo que concretamente 
vamos a votar en contra de esta Proposición no de Ley y 
voy a dar unas explicaciones para que quede claro ante to
da la Cámara por qué lo decimos y por qué lo vamos a ha
cer. 

Yo creo que en estos momentos, cuando verdadera
mente hay una preocupación social en todo el ámbito espa
ñol y que realmente en el Congreso de Diputados antes de 
terminar la Legislatura había un Proyecto de Ley precisa
mente para hablar de las pensiones no contributivas, antes 
de adelantarnos a estos acontecimientos es mucho mejor 
esperar que se establezca y se apruebe esta proposición de 
ley del Congreso de los Diputados y que se haga un Regla
mento para que nuestra Comunidad se acerque y que no 
nos adelantemos a unos acontecimientos. Yo creo que es
perar la promulgación de esta ley puede ser beneficioso pa
ra esta Comunidad. 
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Dicho esto, yo quisiera hacerle unas cuantas matizacio
nes y dar unas explicaciones del porque de todo esto. En 
primer lugar, Sr. Gómez Arbona, yo estoy totalmente de 
acuerdo con usted que el gobierno tiene la culpa; lo que us
ted se ha olvidado de decir es que era el Gobierno Central 
y le vaya dar la explicación porque creerán ustedes que es 
un chiste. Yo no estoy haciendo chistes porque creo que el 
tema de asuntos sociales es lo suficientemente importante, 
que es necesario tomarlo con una seriedad implacable. 

L 

Yo le quiero recordar y le vaya dar unos datos sobre 
este particular que últimamente ha habido una polémica 
importante en todos los periódicos nacionales cuando ha 
habido una repartición de unos fondos de siete mil y pico 
de millones que ha causado verdadera impresión en el ám
bito nacional y lo digo no solamente a un partido político, 
sino a todo el arco parlamentario. Yo quiero decirles que 
la repanición que ha hecho el Ministerio de Asuntos Socia
les verdaderamente ha llenado los periódicos de todos los 
colores y de todas las tendencias y que muchos colectivos 
de la izquierda se han esqmdalizado de la forma del repar
to de estos fondos. 

Ha extrañado al conjunto nacional que una entidad co
mo la Cruz Roja, que no es estatal, que es una entidad pri
vada, se haya llevado prácticamente el 50% de los siete mil 
y pico de millones, tres mil y pico de millones concreta
mente y cuando uno va leyendo las entidades a las que_se 
ha ido ofreciendo y por qué?, se queda(llás escand"alizado 
todavía. Es decir, cuando usted habla que una Comunidad 
como ésta no tiene una sensibilidad social, Sr. Gónü~z Ar
bona, hay que decir las cosas por su nombre y hay que decir 
siempre la verdad. Solamente le puedo dar unos datos con 
los cuales estoy en contacto, que son los del Consell de Ma
llorca, que únicamente en acción social se está gastando 
1.000 millones de pesetas, cerca de 1.000 millones de pese
tas en "l1ars"" de infancia, en toda una serie de temas socia
les por los cuales existe una verdadera preocupación. 

Comentando sobre el tema de la Cruz Roja, yo le quie
ro decir que un organismo que nÓ es estatal, como decía
mos, y que mientras se mantienen unos niveles precarios en 
todas las demás instituciones a esta entidad se le están dan
do unas facultades que estaban perfectamente establecidas 
en otras asociaciones. Si INSERSO, que está transferida a 
las Comunidades Autónomas y que en definitiva tiene que 
estar con los minusválidos y con los ancianos, hay una pres
tación de servicios y si se prevé que a medio plazo todas las 
Comunidades Autónomas van a ser transferidas por IN
SERSO, nos extraña que en estos momentos se esté poten
ciando la Cruz Roja, que es una entidad privada, que muc
hos conceptos de ámbito social estén pasando a la Cruz 
Roja cuando tendrían que haber sido transferidos a las Co
munidades Autónmomas y yo entiendo que estos fondos 
que se están repartiendo, creemos que cada Comunidad sa
be perfectamente y claramente cuales son los programas 
sociales para poder fomentarlos mucho más. 

Constatamos que la Cruz Roja eSlá teniendo un fuerte 
impulso en una serie de actividades dirigidas a servicios so
ciales y a programas de voluntariado, de servicios sociales y 
de prestaciones de servicios y ayudas de toda clase. Enten-

demos que son unas ayudas que tenían que ser las propias 
Comunidades Autónomas para poder prevalecer, pero yo 
quiero recordar a toda la Cámara y quiero leerlos porque 
creo que son importantes, una serie de comentarios que 
han salido precisamente sobre cómo se reparten estos fon
dos y CÓmo se han tenido en cuenta, porque han estado us
tedes hablando de una serie de informaciones de Caritas, 
que justamente son las únicas estadísticas que haya escala 
nacional, cuando es una obligación del Estado Central for
mar y hacer una serie de estudios importantes para saber 
exactamente las bolsas de pobreza y que desde el año 84 la 
única entidad que los ha hecho es Caritas y se la ha tenido 
totalmente marginada. Contra 3.000 millones que se ha lle
vado la Cruz Roja, el escándalo ha sido gordo cuando aquí 
el PSM-EEM ha reconsiderado que Caritas es la primera 
entidad social que está haciendo un trabajo, el más impor
tante de toda España, y se le dan, Sras y Sres Diputados, 69 
millones. 

Esto es escandaloso y hay que decirlo en la Cámara, 
esto es escandaloso, les vaya leer pequeñas frases porque 
no quiero molestar ni cansar al auditorio, "la más conocida 
y prestigiosa organización no gubernamental de asistencia 
social- hablando de Cáritas- en España, vinculada a la Igle
sia Católica", supongo que será por estar vinculada a la 
Iglesia Católica que se la ha tenido marginada. 

La obligación es del Estado y por supuesto de las Co
munidades-Autónomas !la prestar ayuda económica a aque
llas organizaciones ya sean de carácter religioso o laico que 
realizan trabajos constatables en las áreas marginales de la 
sociedad, organizaciones que suplen, además, una labor asi
sitencial que el Estado no está en condiciones de prestar a 
corto plazo". Esto le recuerdo que se ha leído en el periódi
co El País del día 21 de septiembre del año 89 y le podría 
aducir toda una serie de comentarios de periódicos: "La 
moderada satisfacción de la Cruz Roja, que tras recibir 
3.000 millones tiene una moderada satisfacción cuando las 
demás entidades no han t~nido prácticamente nada" y vaya 
leer, porque esto ya llega realmente a unas cotas importan
tes, un texto en el que la Ministra explica como se han re
partido los fondos y dice que en su presentación de datos 
"el Ministerio subraya que para que estas políticas sean efi
caces es imprescindible la participación ciudadana a través 
de movimientos asociativos porque no todas las necesida
des pueden ser cubiertas por los poderes públicos e incluso 
sería contraproducente que así fuera. De aquí la decisión 
de canalizar estos recursos a través de organizaciones no 
gubernamentales de contrastada experiencia -tomen nota 
de esta palabra, contrastada experiencia- en los diversos 
campos sociales afectados que ahora han sido beneficiados". 

Claro, uno intenta profundizar en el tema y nos encon
tramos que en el Boletín Oficial del 26 de julio de 1989, el 
Ministerio reparte los fondos y entonces uno se queda ver
daderamente asombrado y hay que ponerse bien las gafas 
para leerlo. Aquí dice "entidades subvencionadas con cargo 
a la asignación tributaria del LR.P." y dice lo siguiente, por 
ejemplo que son entidades de reconocida experiencia, ¿eh?, 
Alianza Cristiana de Jóvenes de la IMA recibe 29 millones 
contra 68 millones que recibe Cáritas, no la conoce ni su 
padre a esa entidad; Asociación de Mujeres para la Salud, 
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vamos a ver, es la creación de un centro de salud mental, 
que yo considero perfecto que se den estos dineros para un 
centro de salud mental, pero "dirigido a satisfacer las nece
sidades de atención específica de las mujeres afectadas por 
graves conflictos familiares y escasos recursos económicos", 
218 millones, 218 millones. Seguimos leyendo un poco más 
y nos encontramos, por ejemplo, que Cáritas Española le 
dan un total de 63 millones y que a la Federación Coordi
nadora Estatal de Minusválidos F'lSicos de España le dan 
430 millones de pesetas; Federación de Asociaciones de 
Vecinos de España- todos somos vecinos, vamos a ver 
cuánto le dan- 52 millones, prácticamente lo que dan a Cá
ritas, que es una entidad que la conoce todo el mundo; 
Cruz Roja, aquí llegamos a la Cruz Roja y aquí se mete a 
saco, porque se lleva 3.000 millones de pesetas, no quiero 
leerlo porque entonces me llamará la atención el Sr. Presi
dente con la luz roja, pero si tienen interés los Sres. Dipu
tados podemos leer la cantidad de programas que hace la 
Cruz Roja, que se ha metido en temas que son perfecta
mente de las Comunidades Autónomas, intentando vaciar 
de contenido lo que tendría que ser de las Comunidades 
Autónomas creando la Cruz Roja, misterios del destino, 
por ejemplo asistencias a domicilio para enfermos del SI
DA, que son 44 millones, que yo comprendo que también 
són, pero todo este sistema de la Cruz Roja son 3.000 mi
llones, ya le digo, y hay más, por ejemplo FUNDOSA, crea
ción de una sociedad dedicada a la comercialización de pro
ductos elaborados por los minusválidos. ¿Saben, Sras. y 
Sres Diputados, cuánto se lleva esta asociació.n'1, 682 millo
nes de pesetas. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, té la paraula per a replica, ja que el Diputat Sr. Ri
bas de Reyna sempre estic a punt de cridar-li I'atenció i 
avui no ha he volgut fer perque pareixeria que tenim una 
qüestió personal i jo no n'hi tenc cap. El Sr. Gómez i Arbo
na té la paraula per replicar. 

EL SR GOMEZ I ARBONA: 

Gracies, Sr. President. 

Primer de t01, li voldria dir al Sr. Ribas de Reyna que 
nosaltres no hem presentat aquesta Proposició no de Llei, 
que nosaltres no en tenim la culpa, és el PSM-EEM, per
que sembla que nosaltres som els dolents de la pel.lícula, 
nasal tres només hem dit que hi estavem d'acord, qui la pre
senta és el PSM-EEM. 

Després, jo puc acceptar que vostes hi estiguin o no 
d'acord, ara bé, doni les raons per les quals no esta d'acord, 
no ens conti una altra pel.lícula, una altra historia, perque 
ens ha contat una cosa que hi puc estar d'acord o no, pero 
no és el tema que debatem aquí. Hi ha una Proposició no 
de llei ben clara sobre el salari social; el que voste ha con
tat i ens ha llegit, molt bé, és un tema del Parlament de 
l'estat, aquÍ a<;:o no es pot debatre perque no es pot votar. 
Per tant, jo cree que ha estat molt bé, ens ha informat, el 
públic tal vegada no sabia tot a<;:o, li agralm la seva infor-

maci6, pero jo crec que valía la pena que danés les raons 
per que vota a favor o per que vota en contra. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup proposant, té la paraula el Diputat 
Sr. Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. 

En primer lloc, el nostre Grup accepta de molt bon 
grat I'esmena d'addició del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, que diu senzillament "el Govern de la Comunitat Au
tonoma regulara la concessió de la prestació social anome
nada F.AS., Fans d' Assistencia Social, amb la finalitat que 
s'hi puguin acollir persones en situació real de protecció 
social". Perfecte, és un afegitó i més, una qüestió instru
mental que ens pareix bé; no és exactament el salari social, 
evidentment, pero és una cosa que entra dins la dinamica i 
per tant, positiva. 

Volem fer unes matisacions molt simples al tema que 
discutim. Jo tenc por que qualque moment no hi hagi hagut 
qualcú que no hagi entes excessivament el que plantejavem, 
perque nosaltres parlam de Salari Social, que té altres de
nominacions, i no parlam del Projecte de Llei de pensions 
no· contribu tives, que aixo és del Govern de I'Estat, ha dic 
perque aquí hi ha hagut un grau de confusionisme bastant 
gros en el debat i un moment que realment he pensat que 
confoníem un marc estatal amb un mare autonomic, cosa 
en la qual nosaltres volem ser rigoros<;ls i precisos. 

Segona qüestió, és més que evident que el Govern de 
la Comunitat, a través de la gestió del F.AS., de les esme
nes que cada any li hem posat al pressupost sobre la Iluita 
per l'erradicació de les borses de pobresa i contra la margi
nació social, els fans socials europeus que es poden rebre 
en aquesta Comunitat i que el 90 sembla que seran 900 mi
lions més els convenis amb el Govern de I'Estat, pot ten ir 
uns recursos, a més deIs propis habituals, per tal de fer 
front a aquest problema del salari social amb modestia, rea
lisme, amb estalvi, pero en definitiva creim que hi ha possi
bilitats de recursos. 

Es més que evident que el Salari Social es troba en el 
camí de la Iluita contra la pobresa i pel canvi social i per 
superar I'atur i l'explosió social, ha die perque nosaltres en 
cada moment tenim una filosofia amplia, d'objectíus de fu
tur i també de contraprestacions. El Salari Social va lligat a 
aquests principis, com molt bé reconeixia el CDS, la Sra. 
Alenyar en la seva interenció. 

Quant a la intervenció del Grup POPULAR, jo m'he 
preocupat, perque si el Sr. Ribas de Reyna no hagués dit 
que votaven en contra jo creía que votaven a favor, perque 
ha fet una crítica molt concreta a moltes qüestions amb al
gunes de les quals personalment hi estic d'acord, no amb 
totes, pero llavors, cIar, resulta que voten en contra o al-

1 
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manco cree que ho he entb> aro al comen~ment, si ho he 
escoltat bé; per tant, m'ha sorprb>. Volem recordar-los que 
a Cantabria el Salari Social, dit d'una altra manera pero en 
el fons és el mateix, l'ha posat el Govem que vos tes dirigei
xen; a Aragó, el P.AR., Partit Aragonb> Regionalista- ara 
indubtablement la intervenció va cap a Unió Mallorquina i 
també amb aquest esperit que el Sr. Cañellas a vegades re
clama de regionalisme o nacionalisme en aquesta terra- a 
Aragó es el P.AR., el Partit Aragones Regionalista, que el 
posa l'any 90; a Catalunya, Convergencia, partit que a ve
gades en parlam tots i ens en omplim la boca; a Euskadi és 
el P.N.B. en coalició amb el P.S.O.E., a partir d'una llei 
presentada per Euskadiko Esquerra, partit que, en fi, 
aquests sí que són més amics nos tres, pero en definitiva hí 
ha una certa pluralitat í és perque es veu que el Salari So
cial és necessari. 

Jo esper que surtí que sí, que el Grup POPULAR ho 
podnl entendre, a més podría donar-se la llei d'aquí en sin
tonía amb la llei de I'Estat, que no és el mateix, pero crono
logicament una llei que s'ha de fer, presentar i discutir es 
pot donar al mateix temps, és indubtable, si tots volem. Jo 
cree que UM no pot dir que no després de les argumenta
cions de similituds polítiques que li hem posat; a mi m,a
gradaria que fas per unanimitat, si sort[s que no, pel gener 
o pel febrer els durem la Proposició de Llei i llavors ,'hau
rem de discutir, que hem de fer? 

EL SR PRESIDENT: 
;. 

Acabat el debat, passam a votació la Proposició no de 
Llei núm. 1118/89, inclosa I'esmena d'addició d'un nou 
apartat presentada pel Grup Parlamentarí SOCIALISTA 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votaeió: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. Queda rebutjada la Proposició no 
de Llei que acabam de sotmetre a votaci6. 

Se suspen la Sessió per quinze minuts. 

V.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIO DE 
LA PROPOSICIO DE LLEI RGE núm. 1585/89, PRE
SENTADA PELS GRUPS PARLAMENTARIS PSM
EEM 1 SOCIALISTA, RELATIVA A LA DECLARACIO 
DE MONDRAGO AREA D'ESPECIAL INTERES. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, recomen~ la Sessió. 

Passam al Punt V i darrer de l'Ordre del Dia, que es el 
debat de presa en consideraci6 de la Proposició de Llei re
gistrada amb el núm. 1585/89, presentada pels Grups Parla
mentaris PSM-EEM i SOCIALISTA, relativa a la Declara-

cio de Mondragó Area d'Especial Interb>. 

Per defensar aquesta presa en consideraci6 i per part 
del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Diputat 
Sr. Mayol. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. 

M'agradaria comen~r matisant una mica les paraules 
del President quan deia que la Proposició de Llei és regis
trada amb el núm. 1585; aquesta Proposició de Llei s'ha re
gistrat ja amb quatre o cinc números diferents, pero evi
dentment el que debatem avui és el darrer que s'ha regis
trato 

Necessitam parlar de Mondrag6 en aquest Parlament? 
Certament aquesta era una assignatura pendent i el terna 
era obert des de fa molts d'anys i el debat s'havia de repren
dre en aquesta sala. 

La majoría de Srs. Diputats recordaran que a l'epoca 
tardo-franquista varem comen~r a parlar de Mondragó, en 
varem comen~r a parlar al mateix temps que parlavem de 
l' Autonomia, al mateix temps que parlavem de l'Estatut, al 
mateix temps que parlavem del Trenc, de la Dragonera, del 
Grau, de les Salines d'EiVissa i el Trenc, la .Dragonera, el 
Grau, les Salines d'Eivissa, l'Autonomia, l'Estatut, tot ha 
anat arribant, pero Mondrag6 encara ens quedava com una 
assignatura pendent d'aquella epoca fosca i mancada de lli
bertats. Mondragó va ten ir més mala sort que la democra
cia, Monragó va tenir i ha tengut molt més mala sort que 
qualsevol deis altres temes he anomenat fins ara. 

Els entrebancs per a la protecció portaren a la declara
ció d'un Centre d'Interes Tur[stic en el darrer Cansell de 
Ministres de I'epoca d'UCD. Hi va haver canvis en aquest 

.país i aquella patent de cors urbanística va ser derogada, 
Mondrag6 va quedar en mans insensibles a la seva bellesa i 
als seus valors i el camí de la degradaci6 es va mantenir 
abert. En aquesta Cambra, l'any 1984 es va negar l'admissi6 
a tramit d'una llei per a la protecci6 de Mandragó, amb la 
qual negaci6 aquesta Cambra va deixar el terna en suspens i 
pendent. 

En aquella primera Legislatura hi va haver un intent 
frustrat de repesca del terna i la intenció de .presentar per 
segona vcgada la !lei es va veure ajornada per les indeei
sions d'alguns. Aquestes indecisions varen provocar un 
ajornament que va fer que la llei fes tard i decaigués per la 
dissolució del Parlament. A que responien aquelles dila
cions? Quins interessos s'amagaven darrera aquell debat 
que es feia sense l'amena~ d'uns plans parcials aprovats 
que tenim ara? 

Ha arribat la Segona Legislatura. Aquí hi va haver un 
nou intent que va ser vetat pel Gavern no fa gaire mesos, 
probablement el fet que els límits de la llei agafassin una 
part de la urbanitzaci6 de la Barca Trencada quan el secre
tari de Cala Barca S.A era assegut al Cansell de Govern va 
afavorir el vet a aquella llei. Avui vespre es pot abrir un al-
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tra vega da el cam( per a la salvació de Mondragó i les Bale
ars poden recobrar la dignitat perduda. Cree que és inne
cessari, Srs. Diputats, parlar deIs valors de Mondragó, pero 
no vull deixar res pendent. La zona recull cales, zones hu
mides, garrigues, pinars, marges, conreus tradicionaIs, pe
nyaIs, una diversitat ambiental notabilísima que evident
ment du com a conseqüencia una riquesa en especies natu
rals també molt gran, una riquesa morfologica notable, bo
Umica, zoologica i cultural. 

Si aquests valors són importants, jo cree que ho són 
més, avui i ara, els valors sociaIs i d'ús públic d'aquesta a
rea. Una zona de la seva qualitat ambiental, de la seva be
Hesa i de la intensitat de Heure estival que té, mereix una 
consideració ben detinguda, sobretot quan aquesta zona és 
una relíquia en l'entorn on es troba, on eIs exemples de 
Llombards, Cala Figuera, Cala Santanyí, Cala d'Or i tantes 
altres ja no són ombra del que avui és Mondragó. 

Aquesta reunió deIs valors naturals i del prestigi social 
de la Cala ha mogut un damor popular que ha anat crei
xent. Aquí el coneixeu bé, fora d'aquí també ha existit, arti
des a revistes de maxima tirada a Centroeuropa, programes 
de televisió, etc. i a la fi avui demostram la sensibilitat insti
tucional imprescindible per debatre el tema en aquesta 
Cambra. Jo vulllamentar que sigui tant tard i vulllamentar 
que aquestes institucions, en lloc de ser un motor de la nos
tra societat en siguin un remolc; el que m~rno haurien 
d'arribar a ser és un obstacle a aquesta sociefá'i, pero el ca
mí que duim de vegades no sembla el més adequat. 

Veim a la fi a Mondragó un procés premeditat, provo
cat, que degrada el territori, un territori saturat, pero que 
encara, amb Mondragó, conserva altres joies com són Ca
pocorb o altres arees que debatem en Ponencia en aquest 
Parlament, al Cataleg, Cat:lleg que haura de ser la soludó i 
ho sera ja que a la fi el Parlament ha marcat un termini per 
al seu debat i aprovació final, pero per a Mondragó no hi 
ha temps, Mondragó ja s'hauria d'haver salvat, ja s'hauria 
d'haver resolt; feim tard, hi hagut iniciatives més rapides, 
pero val més fer tard que no fer res, val més fer tard que no 
arribar i avui aquesta llei s'hauria d'admetre a tramit, -
s'hauria d'admetre per unanimitat, hauríem d'aconseguir 
una ponencia breu i agil perque els arguments s'han expo
sat sobradament aquí, a la fi, i afora i sois hi ha un camí 
digne, que és salvar Mondragó. 

Mondragó ha de continuar essent per als santanyiners, 
per als maHorquins i per aIs visitants, per als jones, per als 
cards i els lliris, per aIs ocells i també per aIs pintors i poe
tes que tantes vega des hi han passat que ens duen Mondra
gó al cor i a I'esperit. Com s'ha dit recentment a una de les 
darreres manifestacions per Mondrasgó i amb una de les 
frases més belles, en aquest litigi no hi haunl guanyadors ni 
perdedors, una de dues , o hi guayarem tots o hi perdrem 
tots. 

EL SR PRESIDENT: 

Per parLSí, Sr. Conseller; té la paraula. 

EL SR CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA 

(Francesc Gilet i Girart): 

Per al.lusions. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el sr. Conseller Diputat, al mateix 
temps. 

EL SR CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Miri, Sr. Mayol: Al passat debat sobre l'estat de l'Au
tonomia va sortir la meva aetuació professional respecte de 
determinats clients en aquest Parlament, Cambra política, 
la persona, el Diputat que ho va manifestar va posar davant 
la meva compatibilitat, d'acord amb la Llei de Pressuposts. 

En aquell moment vaig entendre que no era oportú in
tervenir davant la manifestació feta per aquell Diputat, es
sent que era el Debat sobre I'estat de l' Autonomia amb una 
intervenció del President de la Comunitat Autonoma; ara 
bé, en aquests moments, davant la seva manifestació no em 
queda més remei que dir-lí, en primer lloc, que Cala Barca 
S,A., la urbanització de Cala Barca, les delimitacions urba
nístiques de Cala Barca es varen aprovar I'any 1971, el pla 
parcial de Cala Barca es va aprovar l'any 1982 i com voste 
sap jo, i no ho amag, figura al Registre Mercantil, som se
cretari del Cons.ell d'Administració des del maig del 88. Si 
voste en aquest moment preten que una actuació professio
nal tengui res a veure amb una actuació política, s'equivo
ca; vos te defensi Cala Mondragó amb raons polítiques, pe
ro no amb la meva actuació professional, ja que no té cap 
motiu per fer-ho ni li don base per fer-ho. 

En segon lloc, li he de dir que qualsevol actuació d'a
quest Conseller involucrat- entre cometes la paraula invo
lucrat-, afectat per una actuació professional, la sap deslli
gar absolutament d'una actuació política i en prova d'aixo, 
si consulta les actes, voste veura que quan el Consell de 
Govern va discutir la Bei o la Proposició de Llei de Cala 
Mondragó aquest ConseBer secretari del Consell d'Admi
nistració va desapareixer del Consell de Gover, manifestant 
a tots eIs seus companys que un client seu podria veure's 
afectat per la seva actuació professional, mai aquest Conse
ller que li parla. 

Consequentment, li deman per favor que si és possible 
retiri aquestes manifestacions, perque entenc que són com
pletament fora de !loc i ti ho deman amb tot el respecte 
com a misser i com a Conseller. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, sr. Mayol. Exclusivament per contestar si retira o 
no les paraules que ha dit abans, no per entrar en un debat. 
Té la paraula. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

El Sr. Gilet m'ha fet una petició, jo voldría respondre. 
Crec que ha domit una explicaeió que mereix l'agra'iment 
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de la Cambra perque la informació és detallada; jo ti vol
dria dir que efectivament nosaltres no coneooem si el Sr. 
Gilet havia sortit o no del Cansell de Govern, perque no
saltres no hi som, pero voldríem saber, per retirar les pa
raules que hem dit, si continua essent o no secretari de Ca
la Barca S.A. 

ELSR PRESIDENT: 

El Sr. Gilet ha dit que sí, no ha dit que no. Voste vol 
contestar o ho vol deixar anar? Voste opta al que vulgui. 

EL SR CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Sr. President, jo entenc que aquesta pregunta la puc 
contestar perfectament, pero és fora de lloc. Hi ha un Re
gistre Mercantil que dóna fe pública de quina és la meya 
representativitat o la meya adhesió en aquest tema. Res 
més. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gnlcies, Sr. Gilet. 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Portaveu Sr. Triay. 

EL SR TRIAY I LLOPIS: 

Sr. President. Sres i Srs. Diputats. 

Area ll-MA de Mallorca, Cala Mondragó, Santanyí, 
860 hectarees, aquesta és la fitxa de la pro posta del Govern 
d'arees d'actuació en materia d'arees naturals. Proposta: no 
ha de continuar la degradació d'aquesta costa amb més as
sentaments per al turisme, amb a~ som avui aquí. Cala 
Mondragó també és inclosa a l'estudi de la Canselleria d'O
bres Públiques, previ a aquesta pro posta del Govern, de 
l'entitat INESE, sota una area amplia, Porto-Cristo, Cala 
Figuera i Santanyí. L'inventari obert d'espais naturals a 
protegir d'ICONA, en la seva revisió del 1984 va incloure 
I'espai de Cala Mondrag6 com una de les arees que merei
xien aquesta actuació especial. 

Han passat deu anys llargs, com explicava el Sr. Mayol, 
de preocupació i de sensibilitat per a la conservació de ra
rea de Cala Mondragó. Abans del 1979, abans de l'inici de 
la preautonomia, aquest ja era un tema en plena actualitat; 
hi ha intervengut el Cansell General Interinsular, el Go
vern de l'Unió de Centre Democratic d'una manera negati
va, el Govem Socialista l'any 1983 i els Ajuntaments de 
Santanyí, tant d'UCD com del Partit Popular i el Govern 
Conservador de la Comunitat Autonoma. Per quarta vega
da duim al Parlament aquesta proposta de protecci6, s'ha 
recordat que la primera vegada- rany 1984- va ser derrota
da pels partits que en aquell moment donaven suport al 
Govern, que eren Unió Menorquina amb la denominació 
de Grup Regionalista i Alian~ Popular. 

Era un moment especialment favorable, el Centre d'In
teres Turístic Nacional s'havia anuLlat, no hi havia normes 

subsidiaries aprovades al municipi, hi havia informes favo
rables a la protecció anteriors al Consell General Interinsu
lar de la mateixa Comissió Provisional d'Urbanisme, pero 
en aquell moment es va considerar inoportuna i innecessa
ria la proposta que vam dur aquí. El 87, ja conjuntament 
amb el Grup del PSM-Esquerra Nacionalista, en aquell 
moment; al final de la primera Legislatura ho vam tornar a 
presentar, pero el calendari de final de Legislatura ja no va 
permetre el seu debat en aquest PIe i el 1988 ho vam tomar 
a presentar conjuntament i el Govem va die que comporta
ria augments deis crMits pressupostaris i amb una interpre
taci6 del Reglament favorable al Govern no es va incloure 
a cap Ordre del Dia i es va donar per rebutjada. 

Qui els havia de dir que poc temps més tard proposa
riem comprar el 15% de l'espai que es pro posa protegir per 
1.950 milions de pessetes? 1 ara, el 1989, la tornam a pre
sentar perque ens trobam davant un procés rapidfssim d'a
provació de documents urbanfstics, d'execució i d'edificació 
deIs diferents espais que componen el que anomenam 
Mondragó. Encara fa poques setmanes sentíem a dir que la 
urbanització de Mondragó té molts avantatges, ho deia el 
batle de Santanyí i Diputat d'aquesta Cambra Sr. Cosme 
Adrover; el Vice-president del Govern no fa més que dues 
setmanes feia una erida al seny, a la responsabilitat i a la 
racionalitat deIs Grups Parlamentaris d'aquest Parlament 
perque acceptassin la urbanització parcial de Cala Mondra
gó. Aquesta si que era una pressi6 "popular"- entre come
tes- en re la ció al Partit P()pular!. Si fa quinze dies urbanit
zar Cala Mondragó era tenir seny i sentit de la responsabi
litat i de la racionalitat, Sres. i Srs. Diputats, seny i rauxa, 
característiques del nostre poble, continuam dins la rauxa i 
dins la foUia, pero és que sembla que també s'han contagiat 
els que fa poques setmanes ens feien aquesta recomanació. 

No fa encara tres setmanes sentíem a dir de veus auto
ritzades que els que estaven contra la urbanitzaci6 no pasa
ven de mitja dotzena. Quina capacitat de pressi6 de mitja 
dotzena!. Ara, després de la resolució unanime del Parla
ment relativa a la voluntat de protecció integral de Cala 
Mondragó, hem de convenir que com a mínim som mitja 
dotzena més cinquanta-nou Diputats. 

La Llei que presenta m surt de la Llei 1/84 de declara
ci6 d'arees naturals d'especial interes, que indiseutiblement 
és una llei estatutaria i constitucional, perque alguns parti
culars que han anat en contra perque eren afectats ja s'han 
preocupat de cercar i d'obtenir davant els Tribunals el seu 
caracter d'inconstitucionalitat o d'anti-estatutarietat, pero 
que no tan sois han fracasat, sinó que han aconseguit decla
racions ben explícites del seu caracter perfectament encai
xat en el marc constitucional i estatutari. 

Indiscutiblement també és una llei per resoldre expedi
tivament situacions d'excepcional gravetat per al patrimoni 
natural i paisatgístic de la nostra Comunitat i hem de con
venir que si greu era la situaci6 l'any 1984, amb tots els ele
ments favorables per a la declaració amb mínim cost per 
part d'aquesta Cambra, gravíssima es la situació l'any 1989. 

Proposam, per tant, la declaraei6 d'Area Natural d'Es
pecial Interes de l'espai que delimita el Govern a la seva 
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proposta d'actuació en materia d'arees naturals, del que 
hem exclos, com no podia ser d'altra manera, aquelIs sois 
elassificats com a urbans i que per tant disminueixen el 
conjunt de la pro posta. Si les hectarees que el Govem in
elou a la seva proposta d'actuació eren 860, les que venim a 
proposar en la deelaració d' Area Natural d'Especial Interes 
són unes 600. 

Creim que la deelaració és necessaria, en primer lloc 
perque hi ha l'expressió de fa una setmana del Parlament 
de la voluntat de protecció integral i presa i adoptada 
aquesta declaració i manifestada aquesta voluntat, la passa 
següent no pot ser altra que I'assignació a aquest espai d'u
na figura jurídica de protecció i la desqualificació urbanísti
ca d'aquelles arees que encara són susceptibles d'urbanitza
ció i d'edificació. 

Les següents passes hauran de ser les que condueixin, 
en cada cas, a la incorporació deis terrenys al patrimoni pú
blic amb els procediments i garanties que assegurin un preu 
just per als propietaris, pero també just per a tota la socie
tat que representam. 

La presa en consideració, per tant, Sres. ¡Srs. Dipu
tats, que avui venim a proposar aquí i la posterior aprova
ció de la Llei de declaració de Mondragó com a Area Natu
ral d'Especial Interes, és una decisió necessaria, és una de
cisió urgent, perque hi ha projectes d'urballització ~n vigor 
sobre terrenys de propietat privada que rid requereixen cap 
altre acte administratiu posterior per iniciar la transforma
ció i la seva urbanització perque l'espai a protegir és més . 
ampli que les arees urbanitzables o que les propietats de · 
les societats urbanitzadores i en resum, Sres. i Srs. Dipu
tats, perque és coherent amb la resolució unanime que ha 
pres aquest Parlament fa tan poes dies. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin 
in tervenir? 

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

EL SR PASCUAL 1 AMOROS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Durant el Debat de l'estat de la Comunitat de la set
mana passada, Cala Mondragó va ser protagonista; es més, 
jo diría que aquesta Cambra respirava Cala Mondragó i 
personalment, en la meya intervenció des d'aquesta tribu
na, vaig justificar per motius no només ecologistes sinó 
ta~bé d'economia a curt termini, d'economia turística, que 
s'havia de protegir integralment Cala Mondragó. Donaré 
avui per repetits aquests arguments i centraré la meya in
tervenció sobre si s'ha de prendre o no en consideració 
aquesta Proposici6 de Llei de protecci6 integral de Cala 
Mondrag6. 

Evidentment votarem que sí perque ja ho varem fer a 
la resolució de la setmana passada, quan aquesta Cambra 
va aprovar per unanimitat una Proposició no de Llei que 
demanava la protecci6 integral de Cala Mondragó. Real
ment, per que fa falta aquesta proposició de llei? Perque si 
realment nosaltres tenim un Cataleg d'Espais Naturals que 
aquest Parlament s'ha compromes a tramitar en sis mesos, 
que tendnl forma de llei, per que no esperar la regulació 
general de tots els espais naturals i fer una llei especifica 
per a Cala Mondragó? Es necessaria aquesta llei específi
ca? 

Per donar resposta a aixo hem de repassar les actua
cíons urbanístiques que hi ha a Cala Mondragó. Hi ha qua
tre plans parciaIs, tots ho sabem, més ben dit, hi ha quatre 
taques de sol urbanitzable: dues, que són el Cap del Moro i 
Cala Mondragó, amb pla parcial aprovat definitivament i 
també amb projecte d'urbanització aprovat definitivament 
fa escassament quinze dies. Aixo vol dir que en aquests dos 
projectes d'urbanització, si no hi hagués un acord, si la pro
pietat volgués, avui podria comenc;ar les obres i hi podría 
haver un mal irreversible o difícilment reversible. N'hi ha 
altres dos, que són els plans parcials de la Font de n'Alis i 
I'Amarador, que no tenen aprovacíó definitiva i que són in
closos en l'acord de suspensió de plans que el Govern Bale
ar fa en aquests moments com a conseqüencia d'una resolu
ció d'aquest Parlament del passat mes de maigo 

Per tant, existeix urgencia, perque hi ha dos plans par
cials les obres d'urbanitzaci6 deis quals poden comenc;ar 
dema; aquesta és la raó més important i practicament I'úni
ca perque en aquests moments sigui necessaria I'aprovació 
de la Llei de protecció de Cala Mondragó. Tanmateix hem 
de dir que hi ha una Disposici6 Transitoria Segona ja al 
text de la Llei que presenten els Grups PSM-EEM i SO
CIALIST A, que és la Disposició Transitoria Segona que es 
referix al fet que el futur pressupost de la Comunitat Autó
noma contemplara les partides necessaries per atendre de
gudament qualsevol despesa relacionada amb la protecci6 i 
gestió de l'area de Cala Mondragó i també és sabut que el 
Govern de la Comunitat Autonoma ha presentat en aquest 
Parlament un Projecte de Llei d'un crectit extraordinari per 
actuar a Cala Mondragó, per comprar determinades fin
ques. 

Nosaltres en principi no estam d'acord amb aquesta 
Disposició Transitoria, pero ja ho discutirem a I'hora de fer 
les esmenes i també a I'hora d'estudiar el Projecte de Llei 
que ha preSentat el Govern. El que sí es clar, peró, és que 
avui aixó no ha de ser obstaele perque nosaltres diguem 
que sí a la presa en consideració de la Llei de proteccíó in
tegral de Cala Mondragó i només per acabar vull fer refe
rencia a una cosa que el Sr. Mayal ha obviat, que quan ha 
explicat aquesta historia no n'ha parlat i jo cree que s'ha de 
dir tot, i també al Sr. Triay, que sí ho ha dit, pero que jo 
crec que ha de quedar reflectit amb tota claredat. 

El Centre d'Interes Turístic de Cala Mondragó, que 
per cert havia de tenir 897.050 hectarees ordenades amb 
una població de 7.391 habitants, efectivament va ser aturat 
per una resoluci6 del Govern Socialista, pero si no hi ha
gués hagut un recurs del Consell General Interinsular no hi 

-
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hagués hagut resolució del Govern Socialista i avui tendrí
em Centre d'Interes Turístic Nacional i jo vull deixar cIar 
aquest fet perqu~ les coses s'han de dir totes, fins i tot tam
bé he de dir que els que érem d'UCD en aquells moments, 
que varem defensar que no s'havia d'aprovar el Centre d'In
teres Turístic, varem ser precisament qualificats d'incon
gruents, de totalment incongruents per la premsa local, per 
alguna premsa local i per tant crec que també val la pena 
dir-ho, perqu~ si Unió Mallorquina ha com~s un error la 
passada Legislatura, quan no va donar suport a la Proposi
ció de Llei de protecció de Cala Mondragó, l'any 84, els 
mateixos homes que eren a Unió Mallorquina havien fet 
actuacions jo diria decisives que varen evitar un Centre 
d'Inter~s Turístic l'any 82. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

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

No és efectivament la primera vegada que parlam de 
Cala Mondragó i sembla que no sera la darrera que ho feim 
~n aquest Parlament, en aquest Plenari. Cala Mondragó, -
s'hi han referit altres Portaveus que m'han precedit en 
aquesta tribuna, ha esdevengut paradigmMic dins el procés, 
dins la reflexió que sobre proteccíó i preservació deIs parat
ges naturals i més enlla d'aixó, de la política turística, de la 
destinació final que donarem al nostre país, ha esdevengut 
un eix fonamental, un parametre d'imprescindíble refer~n
cia. 

Hi ha tres elements fonamentals que m'agradaria des
tacar molt breument, en primer lloc que Cala Mondragó ha 
esdevengut paradigmMica perque per si mateixa ja és un 
simbol, un símbol que estam disposats a negar, a tallar el 
procés creixent de balearització, que estam disposats a evi
tar la destrucció, que estam disposats a reflexionar conjun
tament sobre la necessaria reconversió del nostre procés 
turístic, que es basi sobre la reconversió de les zones degra
dades i no sobre la invasió lenta i gradual de nous espais 
naturals. 

, En segon lloc, és paradigmatica perque el debat s'inse
reix en una opinió que és al carrer, que és a la premsa, que 
poble i Parlament, institucions, associacions representa ti
ves deIs ciutadans, associacions d'interessos, associacíons 
professionals, hoteleres, etc., demanen, exigeixen i aporten, 
cada un des de la seva óptica, elements per produir una vi
rada jo diria que espectacular en el camí de la política de 
desenvolupament turístic de les nostres illes i per tant 
aquesta nova sintonía ens introdueix en una nova reflexió, i 
en tercer Uoc crec que Cala Mondragó també ha esdeven
gut paradigmatica perque amb Cala Mondragó des d'aquest 
Parlament, des de l'acció de Govern establim un precedent 
i aquest em pareix que probablement és l'aspecte del debat 
més important, l'aspecte del debat que pels seus efectes fu-

turs ha de tenir una reflexió més pausada, potser més pru
dent, perque podriem establir precedents deIs quals ens po
dríem penedir en el futuro 

El debat es basa sobre si la protecció d'arees naturals 
pass a necessariament per la seva compra, sobre si ideologi
cament estam disposats a defensar el predomini de l'inter~s 
social sobre la propietat privada, sobre si l'impost ecologic 
sobre el qual s'ha obert un debat ha de significar la intro
ducció d'un nou debat dins la vida política de les nos tres i
Hes en el sentit que la conscienciació que el manteniment 
d'uns espais naturals, la defensa d'uns valors ecologics ha 
de repercutir de manera directa i assimilada en un determi
nat tipus impositiu que paguin els ciutadans directament. 
S'ha obert la porta a una qüestio realment perillosa sobre 
si els distints avan~s de planejament que consoliden i van 
assegurant drets als promotors, al final han de ser recone
guts i per tant pagats via compra pel pressupost de la Co
muinitat Autónoma? 

Ens trobam, per tant, davant una qüestió que ens preo
cupa, que preocupa al nostre Grup Parlamentario Jo sé que 
amb aquestes paraules probablement anticip el que sera el 
debat d'un altre Projecte de Llei que vendra a aquest Parla
ment remes pel Govern, pero em pareix que la referencia a 
aquestes preocupacions és important a l'hora de plantejar 
la protecció de Mondragó. 

Per al nostre Grup, la vía excepcional d'haver d'acudir 
com a bombers amb l'instrument de la Llei d'Arees Natu
rals d'Especial Inter~ a impedir una urbanització, una 
amenac;a, no és la vía adequada, ho hem dit reiteradament 
des d'aquesta tribuna cada vegada que hem tractat de lleis 
de protecció en debats de presa en consideració, perque 
reivindicam la necessitat que el Cataleg d'Espais Naturals, 
al qual- ho deim una vegada' més- s'ha de dotar d'una ma
nera o altre d'una forc;a legal perqu~ les seves determina
cions siguin imperatives en el planejament urbanístic muni
cipal, trobam que aquesta és la via adequada, peró no és 
menys evident que per un costat la lentitud amb que el Ca
taleg va sofrint el seu procés de tractament parlamentari, 
juntament amb la velocitat específica que agafa, que ha 
agafat en aquest cas la consolidació deIs drets urbanístics 
sobre la zona aconsellen la utilització d'aquest instrument 
amb aquest caracter excepcional. 

De totes maneres, en anunciar el vol a favor del nostre 
Grup Parlamentari no vul! tenyir el debat amb preocupa
cions que aniran sortint alllarg de la tramitació d'aquesta i 
de la próxima llei sobre Cala Mondragó, simplement he 
volgut expressar una reflexió que ens preocupa, cree que 
avui ens hem de felicitar perque aquest Parlament de les J
!les Balears, amb la res posta que va donar la setmana pas
sada, la resposta que sens dubte donara avui i amb l'apro
vació d'aquesta Uei respon a un clamor popular, a aquel! 
clamor que ens demanava salvem Cala Mondragó perque 
respondrem d'una manera positiva, salvarem Cala Mondra
gó o, millor dit, Cala Mondragó s'ha salvat, enhorabona a 
tots. 

Gracies. 
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EL SR PRESIDENT: sión de comprar. 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
rula el Portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR GONZALES IORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. 

Nuestro Grupo apoyará hoy la Proposición de Ley pre
sentada por el Grupo SOCIALISTA y por el Grupo PSM
EEM. Hemos de mauzar, no obstanle, que nuestro apoyo 
es a la admisiÓn a trámite de la ProposiciÓn y no a su lotal 
contenido, a Su con tenido (n tegro por dos razones funda
mentales. En primer lugar, porque hasta esta misma larde, 
a primeras horas de la tarde, no hemos podido ver el plano 
de delimitación que se presentaba y que acompañaba a la 
proposición debido a la urgencia de su publicación y por 
ello en este momClllO no estamOS en condi.ciones de asegu
rar nuestro compleLO acuerdo con los limites que se seña
lan en ese plano ni en términos absolu(Os ni en términos 
relativos, ya que en el texto se establecen al menos dos zo
nas con caTácter distinto que en la grafía del plano no que
dan, a nuestro juicio suficientemente claras, ya digo que de 
una primera impresión, de un primer vistazo a ese plano 
en lo que se refiere a las medida transilol'Ías, aplicándose 
a una la regu laciones comenidas en el Plan Pr-.0vlncial para 
los elemen tos paisajísticos singulares y a la Olfa la de para
jes preservados. 

La segunda razÓn de que nuestro apoyo esté sujeto a la 
introducción de enmiendas en el texto que hoy e presenta 
a la consideración de la Cámara se deriva del hecho de que 
una vez decidida por el Gobierno de la Comunidad Auró
noma la remisión a esta Cámara, a este Parlamento de un 
Proyecto de Ley de Crédito Extraordinario para la compra 
de los terrenos necesario para asegurar la plena pr<:ltec
ción del área de Cala Mondragó y el respeto a los legitimos 
derechos de sus propietarios. resulta para nosolros im
prenscindible ligar ambas leyes de forma que no conslitu
yan dos pieza discordantes. 

En realidad el proyecto del Gobierno a nuestro juicio 
suficiente para la garantia de los objetivos señalados, la 
protección y el respeto a los derechos, por lo que hoy resul
taría innecesaria la Proposición que discutimos. A nuestro 
juicio, ni siquiera la urgencia en relación al posible comien
zo de las obras parece estar justificada, porque dificilmente 
las obras van a comenzar cuando hay un proceso de compra 
y por otro lado, en unos pocos días que pueda lardar eo 
verse la ley que faculte al Gobierno para hacer esa compra 
vemos escasas posibilidades de que se desarrollen las obras 
o por 10 menos una parte significativa de las mismas, pero 
no vamos a ser nosotros quienes rompamos ni siquiera for
malmente el acuerdo sobre la declaración de la singulari
dad de esta área, que de haber contado con el apoyo de to
dos tal vez hubiera podido hacerse por otra vía, una vía que 
el Gobierno propuso en algún momento, la vía del conve
nio, una vía muchísimo más barata, sin duda; una vía que 
suponía la puesta a disposición de la Administración Públi
ca de todos los terrenos del área, pero eso no pudo ser y el 
Gobierno ha tenido que tomar la decisión, valiente deci-

Yo quiero insistir aquí en la felicitación que la semana 
pasada y con motivo de] debate hacíamos al Gobierno por 
las dos fases, tanto por la fase en que estudió y trató de 
conseguir un convenio, porque con eso hacía lo que es obli
gación de un Gobierno, lo que es obligación importante de 
un Gobierno, que es defender el dinero de sus ciudadanos y 
lo hizo en la mejor forma posible y después, la segunda 
parte, porque como digo dió un paso al frent, un paso al 
frente valiente en la definitiva resolución del tema. 

Nada más. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Per a replica, té la paraula el Diputat Sr. Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. 

S'han iniciat paral.lelament al debat, el debat de la 
compra de Mondragó, el debat de les compatibilitats poUti
ques o jurídiques, pero entenem que no és el moment, jo 
cree que simplement és el moment de felicitar-nos tots per
que, com deiem abans, tots hi hem guanyat i avui aquest 
Parlament progressa. . 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari SO
CIALIST A, Sr. Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Moltes gracies, Sr. President. 

També vull agrair a tol$ els Grup Parlamentaris que 
han anunciat el vot favorable a aquesta Proposició de L1ei, 
que espera m que es pugui continuar mantenÍlH durant la 
seva tramitació. 

De tates maneres voldria aprofitar per fer algunes 
puntualitzacions al Sr. Pascual i al Sr. Gonzalez Ortea. Al 
Sr. Pascual, si no s'ha dit s'ha de dir, que evidentment l'any 
1883, quan es planteja el recurs del Consell General Inte
rinsular contra el Centre d'Interes Turístic Nacional que 
havia aprovat el Govern d'UCD que reoricament era el seu 
partit, pero que ja no ha era en aquelI mament, era el Con
seller d'Obres Públiques i Ordenació del Tcrritori del Con
seU General Interinsular amb el Sr. TUlZÓ, cosa que s'ha de 
dir aquí si no havia quedat ciar que era e llo Ara bé, també 
voldria dir, perque també s'ha de dir, que aquell element 
favorable de l'any 1983 es va convertir en desfavorable l'any 
1984 amb la seva absencia en aqocsl Parlament, quan el 
Grup d'UM no va votar favorablemcnt la Proposició de 
LId del Grup SOCIALISTA de fer Cala Mondragó area 
natural d'especial interes i aixo ens costara 1.950 milions, 
que són moltíssims més deIs que hagués costat aquell dia i 

.' 

' . 
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aixo mateix és la resposta que voldria donar al Sr. González 
Ortea: Efectivament el Govern ha pres una decisió valenta 
que val 1.950 milions de pessetes; ens hauria agradat més 
que hagués estat valent fa cinc anys i ens hauria costal pot
ser una quarta part tres vegades més de terreny. 

Moltes grAdes. 

EL SR PRESIDENT; 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació la presa 
en consideració de la Proposició de Llei núm. 1585/89. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la 
presa en consideració de la Proposició de Llei núm.1 

". 

585/89, presentada pels Grups Parlamentaris PSM-EEM i 
SOCIALISTA, relativa a la declaradó de Mondragó Area 
Natural d'Especial Inter~, es valen posar drets? 

GrAdes. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Sres. i Srs. Diputats, s'aixeca la Sessió. 
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