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NACIONALISTA I D'ESQUERRES, amb la formulació segl1enl: 
"Darreramenl s'ha produrt una sentencia de la sala del Contencioso-administratiu que deixa en suspensió les 
normes subsidü"¡nes de Formentera. Ates el contingut de la seva resposta a una pregunta que vaig fomlUlar-li 
davanr Plenan el es de maig passat, ¿pensa el Covern de les Illes Balears recórrer la sentencia ?". 

4) R.G.E. 384/90, presentada pel Diputat I!.lustre Sr Ramon Orfila i Pons, del Crup Parlamentari NACIONA
LISTA I D'ESQUERRES, amb laformulació segl1ent: 
"Pensa la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Covem de les Illes Balears inciar alguna actuació destinada a 
promoure l'Agricultura Biológica a través de mesures pel seu etiquelatge i control, d'acord amb el que ha deci
dit reeentment la Comissió Europea ?". 

5) R.C.E. núm. 637/90, presentada pel Diputal Il.lustre Sr Bemal Tnas iArbós, del Crup Parlamentari CDS, 
amb la form ulació segl1ent: 
"Quines actuacions ha realitzat la Conselleria de Transports després de l'incident succel't el dissabte dia 17 de 
febrer a {'avió que cobreix la /(nia Palma- Maó?". 

6) R G.E. núm. 899/90, presentada pel Diputat Jl.lustre Sr llorenr; Rus i laume, del Crup Parlamentan SO
CIALISTA, amb la formulació segl1ent: 
"Pot indicar el Conseller d'Agrieultura com es traben els treballs d'elaboració de l'estudi Possibilitats de millo
ra del sector agran' de Balears ?". 

7) R G.E. núm. 900/90, presentada pel Diputat Il.lustre Sr Miquel Oliver i Massutf, del Crup Parlamentan SO
CIALISTA, amb la formula ció següent: 
"Quins cnteris se seguiran per escollir els lIoes on s 'instal.laran els esculls amb la finalitat de protegir i recupe
rar la badia de Palma i la zona Est de Mallorca ?". 

8) RC.E. núm 9367/90, presentada per la Diputada Il.lustre Sra Teresa Riera i Madurell, del Grup Parlamen
tan SOCIALISTA, amb la formulació següent: 
"Quines quantitats ha avan~at el Govem Balear per finam;ar aetivitats d'I + D en els diferents programes du
rant els darrers quatre anys r. 

9) R G.E. núm. 959/90, presentada pel Diputat Il.lustre Sr loan Francesc López i Casasnovas, del Grup Parla
mentan NACIONALISTA ID 'ESQUERRES, amb la formulació següent: 
"Quin ha estat el capteniment de·la Consellena d'Obres fúbliques i Ordenació del Territon del Govern de les 
Illes Balears en relació amb l 'obertura de tres vials nous a la parcel.lació iLlegal de Na Foradada, que connec
ten a la Carretera PM-713 de Ferrenes al Mitjorn Gran ?". 

10) RG.E. núm. 964/90, presentada pel Diputat Il.lustre Sr Valentf Valenciano i López, del Grup Parlamenta
n SOCIALISTA, amb la formulació segl1ent: 
"Quins projectes ha presentat el Govem per a ser finan~ats amb fons comunitaris amb motiu de l'Any Europeu 
del Turisme 1990 i amb quins cnteris els ha seleccionat?". 
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1.1.- PREGUNTA RG.E. NÚM 1715/89, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR ·ILDEFONS JUAN 1 MARi, 
DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Diputats, bones tardes. 

Comen~m el desenvolupament d'aquest PIe ordinari, 
el primer d'aquest període de sessions, segons l'Ordre del 
Dia que els han repartit, comen~nt pel punt primer referit 
a Preguntes, la primera de les quals registrada amb el núm. 
1715/89, presentada pel Diputat Sr Ildefons Juan i Mari, 
queda retirada a petici6 del mateix Diputat. 

1.2.- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 196/90 PRSENTA
DA PEL DIPUTAT SR lOAN MAYOL I SERRA,. DEL 
GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta sobre absencia del Conseller 
Sr Gilet a les reunions del Consell de Govern, té la paraula 
el Diputat Sr loan Mayol i Serra. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. 
¡ 

1- ~ 

Fa bastants de mesos, quan comentavem en aquesta 
Cambra l'afer Cala Barca i la relació amb la Llei de Mon
drag6, el Conseller Sr Gilet ens va informar que s'havia ab
sentat del Consell de Govem on es va decidir rebutjar la 
tramitaci6 per la Cambra de la Llei de declaraci6 d'Area 
Natural d'Especial Interes que afectava parcialment Cala 
Barca. 

Després, quan es va saber que el Sr Gilet iI11ervenia 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar la pregunta, té la paraula el Conseller Sr 
Gilet. 

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

Gracies, Sr President. 

Comen~ré pel final: no és que la volgués contestar de 
forma oral, sin6 que em varen demanar per que no l'havia 
contestat i era que encara no m'havien fet la pregunta. 

La res posta va dins la pregunta que voste m'ha fet, Sr 
Mayol. Voste mateix ha preguntat quantes vegades m'he 
absentat del Consell de Govern i quantes no hi he assistit; 
voste mateix ho ha dit: una amb ocasió de Cala Barca-Cala 
Mondrag6, que es va tractar i es va vetar, i la segona, quan 
es va tractar el tema d'Inversiones del Este, que també va 
coincidir amb Cala Mondragó. Aixo és tot. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Jo vull agrair al Sr Gilet que hagi rectificat les seves 
anteriors manifestacions i lamentar que aquest tema no si
gui un tema tancat i reiterar que no ho sera mentre no hi 
hagi incompatibilitats acceptades legalment per aquesta 
Cambra i manifestar l'esperan~ que aquest tema quedi 
tancat definitivament durant aquest pedode de sessions. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller. 

~T ~D rY)"T~PT T PR A rHTTNT A PR P.~Tf)PNr.T A 
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Gnkies, Sr President. 

Aquesta pregunta va ser formulada sembla que havenl
hi una equivocació per pan nostra, perque reflectim aquí 
sentencia quan sembla que va ser un acte de suspensió. En 
tot cas, la pregunta va en el mateix sentit, només que no se
r~ una sentencia de la Sala del contencios administra ti u, si
nó que sera un acte de suspensió. 

La pregunta, per tant, és la següent: Darrera-ment s'ha 
produit un acte de suspensió al Tribunal de Justícia de les 
Balears que deixa en suspensio les normes subsidiaries de 
Formentera. Ates el contingut de la seva resposta a una 
pregunta que vaig formular-li davant el Plenari el mes de 
maig passat, ¿ pensa el Govern de les Illes Balears recórrer 
l'acte de suspensió? 

EL SR PRESIDENT: 

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

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

Sí; gracies, Sr President. 

A causa del temps, no puc contestar la pregunta . tal 
com s'ha formulat: Ja no és que pensi, sino que ho ha fet i 
ho va fer en data de dia 26 de gener de l'any 1990. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la S_ra Diputada. 

LA SRA GUILLEN 1 RIPOLL: 

Amb quin resultat? 

EL SR PRESIDENT: 

I.5.- PREGUNTA R.G.E. NÚM 637/90, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR BERNAT TRIAS 1 ARBOS, DEL 
GRUP PARLAMENTARI CDS. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a la pregunta registrada amb el núm. 637/90, 
sobre acmacions de la Conselleria de Transports després de 
I'incident succeil dia 17 de febrer a l'avió que cobreix la Ií
nía Palma-Maó. Té la paraula el Diputat Sr Bernat Trias í 
Arbós. 

EL SR TRIAS 1 ARBOS: 

Gracies, Sr President. 

Dia 17 de febrer, al voltant de les nou i vint del capves
pre, l'avió DC-9, matrícula F BIB, anomewt Castillo de Ar
guero, que cobria le Hnia regular entre Palma i Maó, va so
frir el que es denomina un incident. Des d'aquell moment 
fins a l'arribada a Palma, una part del passatge va requerir 
de la Companyia Aviaco, propietaria de l'avió i noliejadora 
del vol, una informació del que havia succe'it i perque s'ha
vía tornat cap a Palma, ates que en el transcurs del vol de 
retorn de Maó no se'ls havia donat cap informació. Sola
ment el comandant - afirmen aIguns deIs passatgers de l'a
vió - els va informar que a causa de condicions climatologi
ques adverseS el vol retornava a Palma. 

Llevat d'unes informacions aparegudes. als mitjans de 
comunicació deIs dies 18, 19 i 20 del mateix mes de febrer, 
no s'ha tornat a saber res més d'aquest incident, de si ja 
s'ha emes el preceptiu informe sobre el mateix i si, per part 
de la COlllP~myia o de les autoritats pertinents, s'ha estimat 
el fet de demanar responsabilitats per aquest fet que va suc
ceir i que feli~ment només va acabar amb un ensurt impor
tant per als passatgers que es trobaven dins aquell avió. 

Davant aixo, nosaltres demaman a veure quines actua
cions ha realitzat la Conselleria de Transports després d'a
n11f'_"t indc1emt-
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guntar al Director General Sr Martín Plasencia sobre 
aquest incident, amb motiu d'una reunió de Directors Ge
nerals de Transports que tenia Uoc a Barcelona i el Direc
tor Generalli va dir que ens enviaria una prompta resposta. 

En aquesta resposta, que vaig rebre uns dies després, 
aproximadament dia 16 de marc;, el Director General ens 
comunica que hi va haver un canvi brusc de metereologia a 
l'aeroport de Maó; que amb l'aproximació que normalment 
l'avió feia a la pista anava a fer un aterratge amb visibilitat, 
pero que es van creuar unes boires, un sistema nuvolós 
molt sobtat que en el moment que anava a aterrar va moti
var que decidís anuLlar l'aterratge i tornar a emprendre el 
vol cap a Palma de Mallorca, perque s'havia prodult una si
tuació metereologica sobtada de falta de visibilitat. 

Després, també diu en aquesta carta que tenc aquí i 
puc Uegir si m'ho requereixen, que "la Comisión de Investi
gación de accidentes e incidentes aéreos de esta Dirección 
General efectúa el oportuno informe técnico" i que quan fi
nalilzi aquest treball es participara a la nostra ConseUeria. 
Així i tot, també comunica que l'aeronau fou retirada del 
servei, que l'avaluació deIs danys ocasionats per aquest in
cident encara es troba en curs d'estudi i que en el moment 
oportú també informaran deIs resultats d'aquests estudis 
deIs tecnics de l'empresa constructora de l'aeronau. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Trias . . 

EL SR TRIAS 1 ARBOS: 

Gracies, Sr President. 

En primer Uoc, Sr Conseller, l'explicació més Uarga 
que ens ha donat és la que va sortir l'endema als mitjans de 
comunicació, que sembla que era ['excusa que havia donat 
la companyia noliejadora de l'avió per justificar la tornada 
a Palma del vol d'Aviaco. No obstant aixó, els tecnics i ex-

més' o manco freqüencia, la Conselleria hauria d'haver 
mostrat una major preocupació i, sobretot, més rapidesa 
per assabentar-se de les circumstancies que varen posar en 
perillla vida de més de cent passatgers. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller de Transports. 

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

Gracies, Sr President. 

Sembla que m'he equivocat quan he dit la data del 
meu escrit. Va ser dia 26 de febrer del 1990, aquí el tenc a 
la seva disposició. Primer. 

Segon, jo m'alegro molt que els mitjans de comunica
ció hagin reflectit l'ambient format entorn d'aquest inci
dent amb tanta precisió. Crec que aixo és una cosa de la 
qual ens hem de felicitar. 

Per altra banda, jo no puc donar una informació tecni
ca precisa que no sigui facilitada per l'organ responsable 
d'aquest servei de transports, que en aquest moment és la 
Direcció General d'Aviació Civil i li record al Sr Diputat 
que la Comunital Autonoma no té cap competencia sobre 
transport aeri. 

Per altra banda, personalment i també com a Conseller 
m'he preocupat molt de quina era no només l'opinió públi
ca, que per a mi és molt important i reflecteix amb bastant 
precisió el que ha passat, sinó també de tecnics en el més 
ampli sentit i de personal deIs serveis de transport aeri. Li 
puc dir que per part meva, després de totes aquestes inda
gacions personals i que per aixo mateix no tenen cap valor 
tecnic, perque no disposo deIs mitjans per ser assessorat di
rectament, la meva impressió és d'un servei de transpon 
aeri totalment precfs, amb alta qualificació tecnica, molt 
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Per formular la pregunta registrada amb el núm. 
900/90 sobre instal.lació d'esculls per protegir i recuperar 
la badia de Palma i la zona Est de Mallorca, té la paraula el 
Diputat Sr Miquel Oliver i MassutL 

EL SR OLIVER 1 MASSUTI: 

Gracies, Sr President. 

Sr Conseller, la pregunta ve marcada perque voste sap 
que protegir i recuperar la zona costera de les nos tres illes 
és fonamental i en aixó té una suma importancia saber com 
s'elegeixen els 1I0es. La pregunta concreta és: ¿quins crite
ris se seguiran per escollir els 1I0es on s'instal.laran els es
culls amb la finalitat de protegir i recuperar la badia de Pal
ma i la zona Est de Mallorca? 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Conseller d'Agricultura, 
Sr Pere Joan Morey. 

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

Gracies, Sr President. 

La resposta és molt senzilla: Els l!oes de la ubicació 
deis futurs esculls artificials a totes les Balears prové d'a
quest estudi, que es diu Estudi ecológic de la plataforma 
costera de les Balears i valoració de les zones potencialnient 
aptes per a l'instal.lació dels esculls artificials, elaborat pel 
Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Bale
ars, amb s(;u a 'Mallorca, que ha fet un estudi en profundi
tat de totes les possibles ubicacions i ens fa les recomana
cions adients. 

A la vista d'aquestes recomanacions, nosaltres hem fet 
el Pla Plurianual d'Esculls Artificials, que com sap voste 
l'any 90 se centra a les Pitiüses'amb un escull davant Punta 

ció independent de l'estudi de tipus biologic que es pugui 
haver fet des del punt de vista universitari, pot haver-hi al
guns lloes concrets on seria necessari utilitzar-la precisa
ment per tallar les carreres d'arrossegament que entren 
dins la badia. 

La pregunta anava simplement per aquí, en el sentit de 
si, independentment d'aquest estudi, vostes pensen recupe
rar la badia, intentant evitar que l'arrossegament hi conti
nUI entrant, almanco dins el nivel! de 40 metres. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Agricultura i Pesca. 

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

Gnlcies, Sr President. 

Aquest programa d'esculls artificials és inserit dins un 
Reglament Comunitari, que és el 4028/86, que és precisa
ment per fomentar exactament el que voste ha assenyalat. 
Pel que fa a aquest Reglament Comunitari, en el qual en
guany ja hem presentat eIs escul!s de la platja de Tramun
tan a a Formentera i l'escull de Punta Roja, per una inver
sió total de 79 milions de pessetes, ja hem rebut la con tes
lació afirmativa de la Comunitat Europea per 40 milions 
de pessetes, o sigui practicament la meitat. 

Per poder complir aquest Reglament Comunitari - que 
evidentment ens convé complir-lo, ja que les subvencions 
del Mercat Comú són molt susbstancioses en aquesta mate
ria - ells exigeixen que arnés d'un estudi científic, que és el 
que jo li he presentat, que el sector pesquer professional -
s'hagi pronunciat a favor de la ubicació d'aquests esculls i 
aixo és el que hem fet. Independentment d'aixo, el tema de 
l'arrossegament ens preocupa molt i en aquests moments 
ens trobam en tramit de contractació - cosa que intentarem 
per primera vegada - perque la inspecció pesquera es pugui 
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Per formular la pregunta núm. 959/90, sobre l'obertura 
de tres vials nous a la parcel.lació iLlegal de Na Foradada, 
que connecten a la carretera PM-713 de Ferreries al Mit
jorn Gran, té la paraula el Diputat Sr Joan Francesc López 
i Casasnovas. 

Sí; digui, Sr Vice-president. 

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

Gracies, Sr President. 

Jo demanaria, si aquesta Presidencia hi ve a bé, en vir
tut de l'article 150.4 del Reglament i ates que el Conseller 
d'Ordenació del Territori no es troba present en aquest 
Plenari, si aquesta pregunta es pogues ajornar per a la pro
pera Sessió plenélria. 

EL SR PRESIDENT: 

Efectivament, seguint la norma reglamentaria, aquesta 
Presidencia i supos que el mateix Diputat accedim a la peti
ció que la pregunta sigui posposada a un proxim Plenari. 

1.10.- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 964/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR VALENTI VALENCIANO I 
LOPEZ, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR PRESIDENT: 
I , 

Passam a la darrera pregunta d'avui. Per formular la 
pregunta 964/90, sobre projectes que ha presentat el Go
vern per ser financ;ats amb fons comunitaris amb motiu de 
I'Any Europeu del Turisme 1990 i amb quins criteris els 
han seleccionat, té la paraula el Diputat Sr Valentí Valen
ciano i López. 

EL SR VALENCIANO 1 LOPEZ: 

Sr President. Sr Diputat. 

La Conselleria de Turisme ha presentat un sol projecte 
a aquesta convocatoria, que és l'organització d'un gran Fo
mm Internacional a realitzar aquí durant el mes de novem
bre, durant 20 dies, amb la participació aproximadament de 
20 a 25 experts en turisme internacional per tractar els te
mes següents: la regulació del transit aeri, la congestió deIs 
aeroports i la nova organització d'Eurocontrol. Per altra 
banda, dins aquest Forum Internacional, estudiar la situa
ció de l'oferta i la demanda a nivell de tot el Mediterrani i, 
com a tercer punt, estudiar les noves tecniques de marke
ting. Aixo és to1. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Valenciano. 

EL SR VALENCIANO I LOPEZ: 

Gracies, Sr President. 

Jo crec que seria important remarcar que la nostra Co
munitat Autónoma és pnkticament turfstica, que la nostra 
economia és totalment turística, que el turisme és el motor 
economic de les nos tres illes i posar de manifest que hi al
tres Comunitats Autónomes on el turisme té molt manco 
importancia i han presentat projectes de molt més enverga
dura, i no només un, sinó uns quants. Aleshores, jo crec 
que en aquesl sentit hem perdut una oportunitat per fo
mentar projectes en benefici del nostre sector més impor
tant. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller de Turisme. 

EL SR CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera 
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Moltes gracies. 

II.- lNTERPEL.LACIÓ R.GE 53/90, PRESENTA
DA PEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, RELATIVA A POLITICA DE DES
CENTRALITZACIO DE SER VEIS 1 TERRITORIALIT
ZACIO D'INVERSIONS DEL GOVERN DE LA CO
MUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el punt 1 de I'Ordre del Dia, passam al Il, que 
es refereix a la Interpel.lació registrada amb el núm. 53/90" 
presentada pel Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, relativa a polftica de descentralització de 
serveis i territorialització d'inversions del Govern de la Co
munitat Autónoma de les Illes Balears. 

Per formular la interpeJ.lació, té la paraula per aquest 
Grup la Diputada Sra Guillen. 

LA SRA GUILLEN 1 RIPOLL: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Abans d'entrar a fons en els punts als quals fa referen
cia la nostra interpel.lació, si m'ho permeten vull fer una 
mica d'história per centrar el tema. 

La primera fita, el punt de partida tendría lloc dia 25 
de febrer del 83, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, 
molt millorable, aixó sí, peró l'únic que tenim. L'altra fita 
va ser dia 13 d'abril, ara fa un any i poes dies, amb l'aprova
ció de la Llei de ConseJls Insulars , una fita desitjada per 
molts de Diputats d'aquesta Cambra, una llei magra segons 
els nostre punt de vista, una llei que, magra i tot, no es des'
envolupa en la seva totalitat. A partir d'aquí, serien molts 
els incompliments que podrfem anar denunciant, pero dit 
aixó cal entrar en el tema. 

rar la ja realitzada, la fita encara és molt llunyana. 

El nOSlre Grup Parlamentari continua estant en desa
cord amb el repartiment que es fa del fons económic per a 
cada illa. Hi manca rigurosital, un maxim de precisió a l'ho
ra de fixar aquest tema, que el criteri de població de fet pri
vi per sobre de la de dret no ens pareix just ni equita tiu; te
nim , com ja hem dit abans, un territori petit amb unes pe
culiaritats a cada il1a molt diferents, amb unes necessitats 
cIares i que no sempre són les maleixcs. Podríem posar 
molt d'exemples, encara que pensam que els membres d'a
qucsta Cambra ja els coneixen i per tant no és necessari re
petir-los. 

EIs primers intents en materia de delegacions de com
petencies als Consells Insulars ten en un alt grau de fracas i 
el fet d'arribar a acords definitius fins i tat entre equips de 
govern del mateix color poHtic la major part de vegades re
sulta dificultós. La pan conflictiva sempre és la mateixa: la 
dotació económica per financ;ar la descentralilzació del ser
vei del qual se'n deleguen les competencies, una dotació 
economica que no arriba a un m(nim de les necessitats re
als. Tenint en compte l'escasesa deIs pressuposts deIs Con
sells Insulars en materia d'inversions i l'ús i la destinació 
que es dóna als seus ingressos, les Illes menors continuaran 
al marge de les mitjanes i grans realitzacions - suposant 
que n'hi hagi - del Govern Balear en determinad es materies 
que no arriben de la mateixa manera a l'abast de tots els 
ciutadans de les nostres illes. 

Un dia del 1983, fa set anys, el poble de les l11es accedí 
a l'autonomia i des de fa set anys, senyors i senyores del 
Govern, en aquestes illes, els ciutadans de la més gran, pe
ro també de'Íes- méS petites encara no han pogut establir la 
diferencia entre un Estat central i l'Autonomia que gau
dim. Siguin justos i no facin com l'aItre Govern, no concen
trin les inversions on políticament els puguin ser més ren
dables, que l'exercici de governar sigui just i la distribució 
racional; intentin que els beneficis, els m3.xims possibles, 
puguin ser per a tots, que ja varem patir massa en el decurs 
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diverses matéries que a hores d'ara ja s'haurien d'haver 
transferit, com per exemple la LIei d'Acció Social ¿quines 
són les previsions del Govern de la CAlB entorn d'aquest 
tema? Es que no hi ha la voluntat política de desenvolupar 
i aplicar la LIei, la qual cosa ens estranya? Es que potser -
s'ho reserven com a ... preelectoralista? Els illenes, sobretot 
els de les IlIes petites, estam cansats de sucursaletes, volem 
les competéncies perque puguin ser exercides deIs deIs am
bits territorials propis, encara que a vegades hom es fa la 
pregunta de si realment valla pena perqué continuar veient 
de quina manera es gasten els diners dels contribuents en 
algun ConselI Insular, organitzant feStetes, subvencionant 
discoteques, organitzant setmanes de ... que es justifiquen 
amb .. .i bitllets gratu'its d'avió i llavors, comparaant, ens 
trobam que aquestes despeses a vegades solen ser molt més 
altes que les de Cultura. 

Aquestes actuacions, senyors del Govern, són realment 
esgarrifants. Hi ha tata una serie de serveis que a hores d'a
ra s'haurien d'haver transferit si es tracta de donar compli
ment a alIo que yostes posen als seus pressuposts, "per a 
una administració agil i efica~". Si ha de ser aixó, ¿per que 
no s'han transferit els serveis d'activitats classificades? Per 
que els expedients de Turisme continuen amuntegant-se 
mentre els Ajuntaments ... a l'espera mesos i més mesos per 
poder informar els ciutadans? Es un petit exemple, pero 
una mostra més que la burocracia lenta i desesperant cam
pa pels seus despatxos, senyors del Govern. 

Quant a la territorialització de les invéfsions, respecte 
de Menorca i de la resta de les IlIes, sobretot de Formente
ra, podem considerar-les inadequades, insuficients i discri
minatories, sobretot per a Menorca. No s'ha tengut en 
compte, entre moltes altres coses, la greu situació a Eivissa 
entorn a l'aigua mentre es continuen donant permisos per 
a noves concessions. 

Vostés no han fet res per solucionar els greus proble
mes que se'n deriven. Encara resten pendents d'executar -
millor dit, de comen~r - les obres procedents d'inversions 

(Pausa) 

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

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Ens trobam davant una interpel.lació que presenta el 
Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, 
que gairebé podriem interpretar que són cinc interpel.1a
cions en una o que és una interpel.lació única en la qual no 
podem profunditzar en els cinc punts. Cree que la repre
sentat d'aquest Grup ho ha fet aixi, que ha hagut de fer una 
interpretació generica del conjunt deIs cinc punts, pero que 
ates el seu contingut no ha pogut profunditzar en cap, sinó 
que simplement ha donat alguna pinzelIada esporadica de 
com entenia la situació actual respecte d'aquests punts. 

A la primera part de la seva intervenció, a la part his
torica, jo no hi entraré perque és historia: tots sabem quan 
es va aprovar l'Estatut, tots sabem quins són els preceptes 
legals que .marca l'Estatut, tots sabem qua n es va aprovar, 
abans de la LIei de Consells Insulars, la Comissió Tecnica 
Interinsular per lIei, va ser abans de la LIei de Consells In
sulars; tots sabem quan es va constituir la Comissió Tecni
ca Interinsular, tal com marca l'Estatut d'Autonomia i que, 
per tant, aquesta lIei havia de fer referencia a la Disposició 
Transitoria Novena, punt 4, entorn a la composició; tots sa
bem les anades i vingudes sobre certs temes que hi ha ha
gut dins aquesta Comissió i m'ha de permetre que jo aqui 
no en faci ús, perqué cree que en el seu moment va quedar 
cIar entre tots els Grups que no faci ús aquí d'acusacions o 
imputacions de ningú contra ningú, ni d'institucions contra 
al tres institucions. 

No vull fe 'ús de dir que el Goven sigui un representant 
més de la Comissió Tecnica Interinsular, amb quatre repre
sentants mentre que els Consells en tenen 12, per tant la 
corresponsabilitat també queda clara com podrem veure 
més endavant amb el desenvolupament de la LIei de Con-
_~ II _ r __ ., t _ __ 1""' _ _ _ _ •• ___ ~ ... __ ___ __ .: n _ .. n _ ..... ... _ .n _ .... "' . . ........ . 
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Voste no ha esmentat cap conflicte entre el Govern i 
un ConseJl Insular concrel. Si entenem per conflicte que hi 
ha Consells lnsulars que han demanat més ceJeritat en la 
tramitació, en la delegació i en la transferencia de compe
t~ncics, jo él~O no ho illlerpret com a conflicte, sinó com 
una petició lógica, raonada, reivindicativa des del punt de 
vi la <Iels Consells lnsuJars i fonamentada des de la posició 
deis Consells Insulars, peró en cap momen! com un conflic
te. Jo entendria per conflicte de competencies entre els 
ConseJls InsuJars o un Conselllnsular i el Govem de la Co
munitat Autónoma el moment en que els Consells Insulars 
es possessin d'acord en la transferencia d'una materia i el 
Govem no assistís, actués ni participés en aquesta delega
ció ni en aquesta transferencia per boicotejar qualsevol ti
pus d'actuacions deIs Consells Insulars. 

Aquesl fel no s'ha produH. S'Jlan produ'iI, ac,;o sI, inter
prelacions i prioritals en proposlcS O ajustamcms que ha 
fet un grllp poJftic en ducs materies que va anunciar en el 
seu momenl lambé amb altres mat~ries el Govern de la Co
munitat Autónoma, pero conflictes com a tals, que jo sapi
ga no n'hí ha hagut cap, si vostes me'n pogués aportar li .ho 
agrairia, perque almanco tindria més coneixement d'aques
ta situació. 

La situació actual de compliment del desenvolupament 
de la Llei de Consells Insulars? Sí m'ho permet, jo Ji tom la 
pregunta al revés: Que voste em digui aquí en que nO 'ha 
desenvo lupa l la Llcii de Consells lnsulars. La Llei de Con
seLls Insulars deroga la Llei de Comissió Te.cnica lmerin u
lar; la Llei de Consells Insulars, amb aquesla derogació, in
lerpreta com s'ha de fer el pracés de delegació i transferen
cia; no solament interpreta, sinó que els qui vam lenir la 
possibilila! ele panicipar en l'elaboració u 'aqucsta proposi
ció de Ilei, que es va convertir en Ileí, vam arribar fíns al 
grau de la diferenciació entre compelencies propies i dcle
gadcs i nO vam deixar marge a in lcrprclació de l'Execul iu 
per fer un desenvolupamenl reglamentari deis minims que 
havia de tenir una <Ielegació o una lransferencia, sinó que 
¡¡nllp.~t~ nrt'.centes vénen marcats a la mateixa llei i a la ma-

que en cap cas la voluntat no és unilateral, s'hagi fet ús i se 
n'hagi fet concretament a Menorc.'l, Eivissa i Formenlera 
de la gestió ordinaria. 

Si passam al ca.pítol de la financ,;ació, altres membres 
d'aqucsta Cambra que v<ln participar en la redacció de I'Es
tatul el' ulonomja Ji d'iran que hi ha una financ,;aci6 provi-
ional i que hi ha una financ;.ació eleEiniliva quan hagi Ifans

corregul un cert tcmps, i que aquesla finan élci6 definitiva 
es marcara per una !leí específica d,e les lJIe Balears, d'a
qucsl Parla m nt. Per IBnt la sítuació aClUaJ del co mplí 
mCnl i elcscnvolupament de la Llei del;' ms lis Insu lHrs jo 
cree que; és la que ha de ser, no p)l er a llra, él) qu n pOI 
ser altfa. 

Respecte eI.el pum núm. 3 d'aquesla inl rpel.lació - i 
em perdonara el Presidenl, pcn) és que la inlerpel.lació és 
baSlant complexa - SObre el [uncionament de la Comissió 
T~cn ica Interinsular el seu Grup lé un rcpresenlant dins 
aquesra Comíssió Tecnica Inlerinsular que, per ser juslOs, 
no és un rcpresentant del seu Grup, és un representan! 
d'un Conse1l1nsular adscril al seu Grup; per Ianl, VOSlC ha 
de tenir - si no pel seu representant, pel seu Consell Insular 
- la informació adient. 

El funcionament de la Comissió Técnica Interinsular. 
Des del meu punt de vista, l'única impugnació que es pot 
fer a la Comissió Técnica Interinsular, si n'hi poden fer 
qualcuna, és que lal vegada que no ha fel la feina tao avía l 
com la podja haver fel, no ho sé, pero com a funcionamcnl 
en si és un funcionament perfeclament reglal. No olamcnt 
es un funcionamenl perfeclarnent reglal, smó que e: dóna 
la circufTl taneia que una vol!a la Uei de Con ells Jnsulars 
assumeix etque era la lei de la omissió Tecnica Interin
sular i el que va ser la modificació d'aqucsta lleí. 

A la primera reunió que va tenir després de l'aprova
ció de la Llei de Consells Insulars, la Comissió Tecnica In
terinsular dóna per bo el Reglament de funcionament. Per 
tant, quin funcionament? Vull dír que en aquest Regla-

• 1 _ lo I ..... ~ .. 1' .... 
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hi va haver un temps que van faltar convocatories? Li ho 
reconec, pero el cert i segur és que al cap de dues reunions 
de la Comissió Tecnica Interinsular, després d'haver pres 
l'acord que la primera transferencia com a propia - perque 
va dur discussió si havia de ser delegació com a propia - es 
va formar una subcomissió i aquesta Subcomissió ha estat 
la que ha fet la feina perque la Comissió Tecnica Interinsu
lar dugués aquí una proposta de transferencia corn a propia 
a favor deIs tres Consellers Insulars. 

Per tant, jo cree que ara no és el moment de dir si ha 
anat rapid o no hi ha anat, si ha fet bona feina o no; per ser 
generós li dire que, reconeixent que potser que hagués po
gut fer feina més aviat - i ja ho ha dit dues vegades -, la fei
na que s'ha fet ha estat bona, boníssima. La primera pro
posta que fa la Comissió Tecnica Intersinsular en materia 
de transferencies a favor deis tres Consells lnsulars és un 
proposta aprovada per unanimitat i a0 jo interpret que és 
surnmament important. La primera transferencia que tin
dran els Consells Insulars, si aquesta Cambra I'aprova, sera 
uns transferencia que haura sortit de la Comissió Técnica 
no per raó de majories i minories ni de vots, sinó per la raó 
d'una feina delicada, seriosa, conscienciosa que va fer pos
sible que tots els Grups recolzessin aquesta pro posta i ten
gui en compte aquesta primera experiencia que tindrem 
quant a una competencia que sera cedida com a propia als 
Consells Insulars. 

Potser ens podríem estendre més en aq.lJcl;ts punts, pe
rO també s'ha de donar compliment al punt núm. 4 de la se
va interpel.lació i al punt núm. 5, el desenvolupament de 
certes lleis aprovades per aquest Parlament, com per exem
pie la Llei d'Acció Social. La Llei d'Acció Social té un grau 
de desenvolupament que encara que sigui embarassós po
drem detallar-lo. 

La Llei d' Acció Social contempla als seus artides 18 i 
35 la formalització de convenis amb corporacions locals i 
entitats sense fi de lucre. Aquests artic\es s'han desenvolu
pat i s'ha fet en base a la Llei de Regim Local; a l'article 58 

ció Espanyola d'Associacions de Defidents Psíquics; Insti
tut Balear de la Vivenda per a construccions de pisos per a 
recollida de famílies; Obispat de Mallorca, Caritas, per a 
borses de pobresa, ajudes d'emergencia, atendó a la dona, 
atenció al drogaadicte, tot a0 independentment deIs con
venis subscrits amb I'Administració Central i en base al 
desenvolupament de la Llei d' Acció Social, que hom pot 
dir que s'ha desenvolupat poc o que que ho havia d'haver 
fet d'una altra manera, pero no podem acceptar que no 
s'hagi fet res i que hagi estat en lletra escrita. 

Si anéssim a actuacions conjuntes o d'aspecte norma
tiu, és embarassós, pero a partir de l'aprovació de la Llei 
d' Acció Social, a través de l'Ordre de Presidencia del Go
vern de dia 21 de maig del 87, publicada al Butlletí Oficial 
de la Comunitat Autonoma de dia 26 de maig del 87, es 
dicta el desenvolupament del Decret 29/1987, pel qual es 
crea la Direcció General d'AccÍó Social. 

S'ha modificat també la Comissió Territorial de Dro
gues per Decret 38/1989 de 31 de mar~ Í del Decret 63/1988 
de dia 7 de juliol. S'han fet també i s'han adaptat totes 
aquestes modificacions i s'han desenvolupat una serie de 
normatives referents a Acció Social, com pugui ser el De
cret 13/1988, on es regula el Consell Superior d'Acció So
cial. S'ha creat la Comissió Coordinadora d' Acció Social, -
s'han promogut els Consells Insulars i Municipals d'Acció 
Social i un llarg etcétera d'actuacions que s'han fet dins 
aquest campo 

1 anem al darrer punt. Jo Ji he tret aquest d'Acció So
cial perque és el que voste esmenta a la interpel.laciÓ i no 
dubti que li podre donar amb molt de gust l'esquema de to
ta aquesta informació que li acab de Uegir. Quant al darrer 
punt, greus deficiencies en el repartiment d'inversions ter
ritorials previstes per a l'any 1990, aquestes deficiencies -
s'han de quantificar, voste no ho ha fet, pero encara que les 
hagués quantificat cree que tothom pot interpretar que no 
es pot mirar el repartiment per illes en un exercici pressu
postari únic, sinó que s'ha de fer amb un interval de temps, 

~ . 
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postaris. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

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

EL SR TUELLS 1 JUAN: 

Sr Presidente, muchas gracias. 

Hemos escuchado con atención la interpelación y asi
mismo la respuesta dada por el Gobierno y en buena medi
da hemos de decir que compartimos la preocupación que se 
ha demostrado en la intervención del Grupo interpelan te y 
también entendemos las explicacions que se han dado por 
parte del Gobierno, que asimismo en buen grado acepta
mos. 

No vaya insistir en temas que se han manifestado y en 
aras a la brevedad, simplemente una serie de puntualizacio
nes: En cuanto a la historia del Estatuto y de la ley de Con
sells Insulares, simplemente recordar que precisamente 
gracias a una iniciativa del CDS en el Congreso de Diputa
dos, en Madrid, apoyada y aceptada, claro está,-por el gru
po SOCIALISTA, entonces con mayoría absoluta, se pudo 
recoger en nuestro Estatuto que Formentera, como tal isla, 
pudiese tener competencias a través del procedimiento que 
fuese más idóneo y singularmente por su único Ayunta
miento. 

Eso también se recogió en la Ley de Consells Insula
res, que fué una proposición en la cual nosotros participá
bamos - el Vice-presidente del Gobierno lo ha recordadO, 
ha dicho que era un Proyecto de Ley, después ha corregido, 
...... 1"0 __ ..... _ ..... ~: .... !".(_ ..J~ 1~ __ ...,1 ~ 1.,~ ..J.:~ .. :_ ....... ~ ...-.._ •• _ ..... ,., ..-l ..... 1 n ... _l ... 

Eso es un mal precedente. Después, evidentemente, 
cuando las cosas se inician mal, salen mal; quiero decir sen
cillamente que después esta ley salió muy mejorada porque 
gracias a estas enmiendas que fueron presentadas, se pudo 
comprobar una vez más que más sabe un obispo y un pas
tor que un obispo solo. 

En cuanto a la Comisión Técnica Interinsular, poco 
voy a decir yo, puesto que el Vice-presidente del Gobierno 
ha entonado varias veces el mea culpa y es de agradecer. 
Simplemente quiero decirle que efectivamente fué aproba
da por unanimidad en la última reunión que tuvimos, creo 
que fué el pasado día 4 o 5 de abril, yeso le demuestra a 
usted la predis'posición de todos los Consells y de todos los 
Grupos parlamentarios - allí estabamos como miembros de 
Consells, como muy bien ha precisado el Vice-presidente 
del Gobierno. Esa unanimidad demuestra la predisposición 
y el dinamismo de cuya falta se acusa el propio Vicepresi
dente y se lo agradezco. Ha dicho "salió bien; lento, pero 
bien; se pudo ir más rápido, pero fué un trabajo adecuado, 
casi perfecto". 

Simplemente quiero decirle - usted recordará aquello 
de "lo bueno, si breve, dos veces bueno" - que en este caso 
lo bueno - yo no lo discuto - si es lento, pierde un cincuen
ta por ciento de eficacia. Yo le rogarla sencillamente que 
fuésemos más rápido, porque como después tenemos un te
ma, una proposición de ley de UM sobre animales, sobre la 
protección de los animales que viven en el entorno huma
no, y yo quisiera pedirle aquí sencillamente - sí, era el tema 
genérico, como recordatorio - que prácticamente nos en
contramos con el desarrollo autonómico, que muchas veces 
nos quejamos de que se nos frena desde una posición del 
poder central, que hablamos de sLmilimetrar o no milime
trar las transferencias cuando confundimos calidad con 
cantidad, porque cuando se habla de un determinado pro
ceso automáticamente viene lo que se califica de amenaza o 
incluso "chantage" para decir: vamos entonces a frenar, y 
esto parece una carrera de animales, sencillamente, más 
que un proceso de un desarrollo autonómico podría pare-
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mente preocupante. 

La Autonomía .se está juzgando de esta forma porque, 
insisto, cuando un Presidente de un Consell Insular como 
el de Eivissa i Formentera, que forma parte de un Grupo 
Parlamentario que apoya al Gobierno, dice lisa y llanamen
te que el Consell Insular no es más que un buzón y tiene 
razón, creo que con esto está dicho prácticamente todo y 
aquí acaba nuestra intervención. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

La interpel.lació del Grup NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES té o tenia en el seu plantejament un abasl molt 
ampli i jo limitaré la fixació de posició del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA als aspectes relacionats amb el desenvo
lupament de l'Estatut en relació amb els ConselIs Insulars, 
que són els primers punts de la motiva ció de la interpel.la
ció. 

En primer lloc, en relació amb la Com~Sió Tecnica In
terinsular, referent a la qual el Vice-presftlent del Govern 
s'ha posat la bena abans de rebre el cop, i en la qual, digui 
el que digui, el Partit Popular i el Govern hi tenen 7 mem
bres·, de 12, i per tant la majaria absoluta i, per consegüent, 
també té la responsabilitat de l'alentiment, que és la políti
ca que ha practicat durant tOl aquest temps en aquesta 
qüestió. 

Realment, la Comissió Tecnica Interinsular ha trobat 
tota classe de dificultats, d'entrebancs i de dilacions en el 
seu funcionament, la qual cosa no lleva que amb el temps 
nA h'lO; "lrrihflt pon 11nl] n"l'.ltpri~ f"'nnrrpf'!Ji ~ 11n rp~l1lt~t ~::¡ti~_ 

soIs aquesta receptivitat verbal, de plantejament, com és la 
materia de carreteres, la qual també fa 17 mesos que va ser 
presentada, pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, una ini
ciativa, la qual no és que encara no hagi arribat al Parla
ment, és que ni tan soIs no ha iniciat el seu camí dins la Co
missió Tecnica Interinsular, i d'altres que no s'han presen
tat pero que s'hauran de presentar de manera immediata 
per donar continu'itat a aquest procés, a aquesta dim\mica 
de descentralització en materia de cultura, d'esports, de 
serveis socials amb més ampli abast, no tan soIs en les ma
teries de l'any 82, etc. 

En segon lloc, també voldria manifestar la valaració 
que fa el Grup Parlamentari SOCIALISTA en relació amb 
l'aplicació que es fa de la Llei de Consells Insulars i al mar
ge ja d'aquesta materia concreta de la Comissió Tecnica i la 
seva dinamica o la seva velocitat de funcionament. Nosal
tres entenem que es deleguen funcions i serveis als Con
sells Insulars per Decret, que es fa una mala aplicació de la 
Llei de Consells Insulars, que es desvia la practica de go
vern del que diu la Llei de Consells Insulars i que s'adjudi
ca a la figura de la cessió de gestió ordinaria el que no cor
respon realment a aquesta figura, eludint el treball parla
mentari, la legislació sobre les qüestions en tot el que supo
sen de garanties per al bon funcionament, per a la bona va
loració economica, per al bon ajustament de les competen
cies. 

- Basta llegir el que diu el segon punt de l'article 27 per 
dir que, als efectes d'aquesta llei, s'entén per cessió de la 
gestió ordinaria la utilització de l'organització deIs Consells 
Insulars, així com de les seves oficines i dependencies, per 
prestar serveis a la Comunitat Autónoma, no per delegar 
personal ni serveis, etc., de la Comunitat als Consells Insu
lars; es fa una utilització desviada de la llei i en perjudici 
deIs Consells Insulars, a pesar que aquests es vegin en 1'0-
bligació o se sentin obligats a agafar aquestes gestions ordi
naries que realment no corresponen al que diu la llei, per
que o aixó o res, perque són perfectament conscients que la 
voluntat del Govern d'impulsar, d'empenyer amb agilitat el 
morp." np. ni'_'wp.ntralit7.ació és tan Dobre i feble que més val 
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Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Gracies, Sr President. 

Per contestar i per fixar la posició sobre aquesta in ter
pel.lació que ha presentat el Grup Parlamentari NACIO

". NALISTA 1 D'ESQUERRES, per contestar a la Sra Gui
llen, que diu un poe els connictes en materia de competen
cies. 

Jo l'he escoltada amb malta d'atenció i confiictes jo no 
en veig, no en veig ni n'he vist ni cree que n'hi hagi cap, hi 
pot haver unes divergencies de criteris, aixo sí, divergencies 
de criteris que en definitiva són un poe el que ella ha dit, 
que - sintetitzant - es va massa a poc a poc i aixo pot ser 
que sigui aOO, pero jo Ji vul! recordar que no és el mateix el 
conductor experimentat que aquell qui apren a conduir. El 
conductor experimentat és aquell qui pensa que encara que 
sigui tard, val més arribar, i el conductor novel! és aquell 
que frisa, que no veu tant els perills, que no té massa cura 
de les dificultats que li poden sortir i a vegades no arriba o 
arriba en mal estal. Es al!o que diuen en casteIla, mal tra
duH al mallorqui, que la ignorancia és atrevida, és una cosa 
aOO, pero no vol dir que es vagi a poc a poc a posta, sinó 
que s'hi va en virtut deIs coneixements que es tenen de les 
materies, en virtut deIs coneixements per arribar a bon port 
i per arribar bé. 

Jo dic que conflictes no en veig, divergeneies sí, natu
ralment, divergencies sí, les divergencies en aquests temes 
són positives, perque si arriben a bon port porten refle
xions, eviten improvisacions i surten unes conclusions bas
tant més encertades de com serien anant avial. 

18 abril del 1990 

diu el maleix, es diu exactamenl el mateix i és que vertade
ramenl són lamentables aquests canvis que es produeixen 
des de l'Administració Central amb aquesta clara voluntat 
seva cen tralitzadora. 

Aixo ens du a aquests maremagnums de competencies 
de tipus municipal i emparats en lIeis de caraeter estatal 
que surten com a bolets ¡que, amb una interpretació rela
xada de la Constitució, cree que afecten igualment tota 
l'administració periferica, tant el Govern de la Comunitat 
Autonoma, com els ConselIs Insulars, com els Ajunla
ments, pero aixo són coses que també ens ajuden a aturar
nos, també ens ajuden a anar amb un poe més de cura en 
les coses, pero que és un tema que tanmateix el tcmps I'atu
rara sol, és a dir, que aquesta voluntat centralitzadora del 
Govern de Madrid, aquestes voluntats són a causa que s'ha 
creat un Estat d'Autonomies d'una forma centrífuga quan 
l'ideal seria que fos centripeta, és a dir,..que les Autonomies 
s'ajuntassin vers un centre en !loc de d'haver d'anar arra
bassant a través d'una for~ motivada per la velocitat o per 
la inercia tes competencies a l'Administració Central. Es 
una concepció de l'Estat que es va haver de fer així, pero 
que si s'hagués constrult d'una altra forma probablement 
no tendrfem problema i els temps ens donara la raó, el 
temps ens hi dura i ja veura com llavors tot será com posar 
oli a un llum, el motor comen~ra a funcionar. 

Jo Tio he vist..., aquf, la seva diu "la situació actual de 
compliment i desenvolupament"; estic d'acord, de compli
ment i desenvolupament, és a dir, no hi ha incompliment ni 
hi ha interpretaeions relaxades ni embulloses quant al ver
tader esperit de la llei i aixo ja ha diu tot, jo entenc que ai
xó ja basta i que ja ha diu tal. 

Quant al funcionament de la Comissió Tecnica Inte
rinsular, vos te diu que el fracas per no arribar a acords i els 
problemes, les dificultats economiques, jo li repetesc que 
cree que el problema és valer-ha fer ben fet i voler-ho arri
bar a temps, pero arribar i arribar sencers, i jo die que fun
ciona bé, que cree que hi ha vertaders treba!ls fets, a més, 
no ho dic io, ha ha dit el Vice-president del Govern, vol dir 
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matí una tema similar dins la Comissió, per cert d'una for
ma molt encertada, quant al tema del Fans de Compensa
ció Interterritorial, jo li don la raÓ en tot allo que afecta 
l'Administració Central i ara ja acabaré, President, si m'ho 
permet. 

Per acabar, dir-li que no hi ha deficÍ<~ncies en la terri
torialització, sinó que passa que són programes a quatre 
anys, que no es pot passar només amb un un programa d'un 
pressupost, que no es pot passar exc1usivament amb aquest 
aspecte que voste diu que no funciona bé a causa de les in
versions indetermínades. Es que moltes vegades no es po
den determinar, hi ha d'haver una certa reserva perque es 
puguin determinar precisament on calguin, no on siguin 
més rendibles políticament, amb una bona voluntat inte
gradora del total. 

Finalment, vos te ha acabat amb una frase gairebé lapi
daria, recordant les obligacions al Govern i diu que donin 
l'autonomía completa a les Illes, que l'autonomia completa 
és complir l'obligació del Govern. Jo Ji don la ra6: com més 
autonomía tenguem a Balears, més autonomía pot tenir ca
da una de les Illes, en aixo li don la ra6, i crec que només 
podem arribar a aconseguir un país balear bo qua n s'hagi 
fet centrípctament pel que li he dit abans, és a dir, com més 
competencies tenguin les Illes, com més competencies ten
guin els Consells Insulars de les Illes menors, quan hagin 
complert exactament la seva ambició de gO\fern, que fins i 
tot tornin competencies al Govern de B,~H:~ars per raons 
d'eficacia, d'economia, de solidaritat i tal, llavors s'haura 
aconseguit perfectament el País Balear, pero per a aixo 
hem de tenir més completa l'autonomia de Balears. Si no
més som una sucursal de Madríd, només podem crear su
cursaletes, aixo és així, perque crec que és una gran veritat 
que només es pot donar aBo que es té. 

Moltes grAdes. 

EL SR PRESIDENT: 

Competencies per cedir als Consells Insulars n'hi ha 
més de les que s'han concedit. Un altre tema és que les pro
posicions de llei de transferencies es fan a partir des deIs 
mateixos informes sobre les maleries i que els ha de fer qui 
les detenta, en aquest cas el Govern Balear. Conflictes? Sí, 
n'hi ha hagut, concretament en disciplina urbanística. 
El desenvolupament de la Llei de Consells Insulars? Molt 
bé, nosaltres estam d'acord per gestió ordinaria, estam d'a
cord per transferencies i, Sr Capó, si l'assumpte de conduir 
té alguna problematica i es precís un conductor bastant ex
perimentat per poder arribar a bon port, si faig una relació 
amb el que vos te ha dit, he d'entendre que vostes no en sa
ben i com que no en saben, no ha apliquen, no ho fan prou 
aviat. 

Per un altre costat, hi hauria d'haver consulta mútua i 
coordinació d'actuacions entre les mateixes institucions, és 
a dir, entre els Consells Insulars i el Il'ateix Govern Auto
nom, i no passarien casos com l'encandal6s cas de la com
pra de la finca del Torretó, a Menorca; tal vega da podríem 
evitar que hi hagués hagut temes com aquest. 

Un reconeixement, sí, hi hagut iniciatives legislatives 
quant a transferencies, pero que no han estat detentad es 
pel Govern de les Illes Balears, sinó iniciatives del PSOE. 

Anunciar, per altra banda, una moció subsegüent a 
aquesta interpel.lació on tractarem el tema de prioritzar les 
inversions del Govern en els municipis que hagin manten
gut una política molt més respectuosa en defensa de la na
tura i que, per tant, han deixat d'ingressar diners per llicen
cies d'obres. Fa falta el que ja fa temps que reivindicam, 
que és un Fons de Compensació Intermunicipal. 

Res més, gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Govern, té la paraula el Vice-president Sr 
Huguet. 
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el mateix, Sr López, i voste ho sapo 

Referent a la gestió ordinaria que fa el representant 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA quan fixa la seva po
sició intentaré, Sr President, no entrar en al.Jusions perso
nals ni en contradiccions. L'únic que jo deman és saber si 
tenim la mateixa Llei de Consells Insulars, perque voste ha 
Ilegit una part de I'anicle, vos te s'ha aturat a "les depen
dencies d'aquests per a la prestació de serveis a la Comuni
tat Autónoma", s'ha aturat aquí, peró continua "o la gestió 
i l'execució de les decisions i deIs acles del Govern. El Con
seH Insular que realitzi gestió ordinaria no tendra facultats 
resolutives sobre les materies que li hagin estat encomana
des". "Article 28.- La cessió de gestió ordinaria s'efeütuanl 
per Decret del Govern amb la conformitat previa del Con
sell Insular corresponent". 

No és un acte unilateral del Oovern, hi ha d'haver ac
ceptació previa del Consell Insular corresponent. Em digui 
vos te si el Govern de la Comunital Autonoma ha fet cap 
gestió ordinaria sense l'acceptació previa del corresponent 
Consell Insular; si n'ha fet cap, la denuncu, pero que com 
vos te sap que no es pot fer cap gestió' ordinaria sense 
aquesta conformitat, no digui que es facin d'una manera 
unila teral. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat d'aquesta interpel.lació, se suspen la 
Sessió per deu minuts. 

I1I.- PROPOSICIÓ DE LLEI R.O.E. NÚM. 1719/90, 
PRESENTADA PRESENTADA PEL GRUP PARLA
MENT ARI CDS, RELATIVA A LA CENTRAL NUCLE
AR DE V ANDELLÓS. 

EL SR PRESIDENT: 

mica legislativa i de la durada dels períodes de sessions ho 
veim ara, el mes d'abril de l'any 90. Han passat quatre me
sos i durant aquests quatre mesos han passat moltes coses, 
pero hem fet una valoració que no han passat les coses sufi
cients per aconsellar la retirada d'aquesta proposició. 

Aquesta proposició manté la seva vigencia, perque el 
que nosaltres demanam a aquest Parlament és un pronun
ciament sobre que la Central Nuclear Yandellós 1 de Tar
ragona, que no hem d'oblidar que es troba a 200 quilome
lres de les nos tres costes, no es torni a posar en funciona
ment. 

Una de les coses més importants que ha passat en 
aquest període de temps ha estat que s'ha fet públic l'infor
me final de l'accident - s'ha de dir així, perque així ho diu el 
Consell de Seguretat Nuclear - de dia 19 d'octubre del 1989 
a la Central Nuclear Yandellós 1, un informe que, entre al
tres coses, explica que com a conseqüencia d'una fallida a 
un rotó al cos d'alta pressió de la turbina, es van alliberar 
una gran quantitat d'hidrogen i oli de lubricació, que varen 
provocar un incendi de greus proporcions. 

No hi va haver fugues nuclears més enlla deIs nivells 
tolerats i tolerables, pero a l'escala internacional de gra
duació de l'accident va tenir el nivell 3 i esta compres com 
a incident seriós, pero, a més, I'informe explica, algunes 
qüestions que convé remarcar i ternr en compte: "El pla 
d'emergencia nuclear intern de la Central Nuclear Vande
llós 1, quan va tenir lloc l'accident, no es va aplicar en cap 
moment", així ho diu l'informe del Consell de Seguretat 
Nuclear, que una vegada activat el pla PENT A, el Pla d'E
mergencia Nuclear de Tarragona, a les primeres hores no 
es va disposa¡ d'informació de les coses per pan del 00-
vern Civil per prendre les mesures adequades que el mateix 
pla PENT A preveu. 

Per part del titular de l'explotació de la Central Nucle
ar de Yandellós 1, no s'havien adoptat les mesures que el 
ConselI de Seguretat Nuclear ja havia requerit a aquest ti
Illljlr rlP ljl í'pntr::ll nprol1P p" noc::Iccin pn fllnr;"",u,,pnt "<::i 
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polítiea nuclear deIs Estats Units. Avui en dia, totes les 
centrals nuclears que Fram;a va posar en marxa d'acord 
amb aquest procediment es troben en un pla, al país gal, de 
desmantellament. 

Per tant, la supervivencia de la Central Nuclear Van
dellós 1 requeriria també una instrumenta ció per part de la 
mateixa empresa concessiomlria IPRENSA d'una garantia 
de subministrament deIs materiaIs per garantir el seu fun
cionament, que manquen en aquests moments i que quan 
Franc;a acabas el seu pIa de desmantellament, Espanya no 
en tendria. 

Jo cree, per tant, que hi ha qüestions que recomanen la 
decisió política de tanear la Central Nuclear de Vandellós i 
per aixo és important que el Parlament de les Illes Balears, 
afectat geognlficament per l"area d'influéncia directa de la 
Central Nuclear de Vandellós 1, es manifesti, es pronuncü 
políticament sobre la conveniencia que la Central Nuclear 
comenci la seva fase de desmantellament. 

Crec que no és el moment oportú per obrir un debat 
sobre política nuclear que evidentment és un debat que va 
molt més enIla de les possibilitats competencials d'aquest 
Parlament i de les possibilitats d'una proposició no de llei 
que demana una qüestió molt concreta, pero és ben cert 
que cal que els ciutadans sentin que les institucions que els 
representen no solament fan ressó del seu requeriment, de 
les seves demandes. - i n'hi ha hagut molteS'lSobre aquesta 
qüestió - sinó que, a més, estan preocupats, vetllen per la 
seva seguretat i l'incident, el greu incident de la Central 
Nuclear Vande1l6s 1 així ho recomana. 

Hem de tenir prudencia en aquestes qüestions; no és, 
insistesc, el moment d'obrir un debat sobre política nucle
ar, pero és ben cert que en la mesura que, almenys a curt 
termini, ens trobem condemnats a mantenir almanco el 
mateix nivelI d'aportaci6 energetica per part de la Central 
Nuclear - no hem d'oblidar que Espanya té un 36% d'apor
tació d'energia electriea procedent de les centrals nuclears -

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr 
Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Sois per dir que, d'acord amb el Portaveu del CDS, in
discutiblement aquesta proposta ve bastant tard i que tam
bé és veritat que el mes de desembre era quan vertadera
ment era vigent; ha passat un temps que tal vegada 1i ha lle
vat importancia. 

De qualsevoI manera, és cert que estam totalment d'a
cord amb la proposta del CDS, ja que tot allo que sigui un 
petit dubte sobre la possible seguretat que ha de tenir la 
Central i qualsevol discussi6 sobre si algun dia pot arribar a 
ser prou segura ens inclina a recolzar que es tiri endavant 
el tema i també el segon punt, que indiscutiblement es de
manin responsabilitats als qui en puguin tenir. 

Res més, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies. 

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

EL SR PASCUAL 1 AMOROS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Si hi hagués un accident a la Central Nuclear de Van
dellós, no sempra en eas de gravetat podria tenir efectes 
molt negatius per a les Illes Balears. Per aixó pens que no 
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cions competents la conveniencia que la Central Nuclear 
de Vande1l6s 1, no tomi posar-se en funcionament; jo cree 
que aquesta proposici6 no de llei hauria de dir aixo. Si és 
possible canviar el text en aquest sentit, o sigui suprimir la 
resta, ens aniria millor; de qualsevol manera, votarem que 
sí. 

EL SR PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la parauIa el Diputat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. 

Borges va dir - i segurament no va ser el primer - que 
tots els llibres ja s'han escrit i que totes les histOries ja 
s'han contal. Entenem que el debat d'avui sobre el tema de 
Vandellós reproducix un debat que tenguérem a Comissió, 
encara que a la formulació de la proposició no de llei del 
aleshores Grup PSM-EEM, que va presentar dia 25 d'octu
bre de l'any 1989, perque no s'obrissin les centrals de la zo
na de Vandellós - incloia Vandellós 2 - i amb un segon 
punt del desmantellament de les centrals nuclears de tot 
I'Estat, que no fou aprovat, els arguments ja varen ser ex
posats. Ha varem fer a eoriüssió, fer-ho a Pie és reiterar de 
quaIque manera tot el que varem exposar en aquella ocasió. 

Té sentit reiterar? Té sentit repetir i insistir? Ben se
gur que en té i, per tant, el primer que hem de fer és agrair 
al Grup CDS que hagi mantingut aquesta proposieió i que 
ens doni ocasió de tornar-la a votar favorablement en el 
sentit que no es torni a obrir Vandellós, sobretot perque, 
com dic, hi havia matisos distints als dos documents i, per 
tant, és perfectament logic que la votació es repeteixi i que 
els arguments s'exposin avui i tantes vegades com facin fal
ta i crec especialment oportú que sigui ara, quan hi ha indi
cis que, d'acord amb I'informe emes pel Consell de Segure
tat Nuclear, l'empresa explotadora de Vandellós ha anun-
Pl"lt 1." ['10. .. ,.,. ",AC'tllT"l tJo.n r\f"1"f"1nl f"l11Ar .... hlQ f") 1." rDAhp.rtllT<1 ,-iD 

ment una cosa que ens afecta o que ens podria afectar d'u
na manera molt directa, especialment cls hahitants més 
proxims a la Central, que són els de la Sena dc Tramunta
na, pcro indubtablement tots cls que habitam en aquestes i
Iles. 

El nostre partit, el que jo represent aquí, som eontraris 
a I'energia nuclear i, per tant, prendre postura davant 
aquesta proposició no de llei cns és molt senzill. Podr!em 
haver-la esmenada en el sentit que no es reobri Vandellós i 
es tanquin progressivament altres centrals atómiques, peró 
entenem que com que aquesta proposta concreta va ser re
butjada en Comissió ho seria igualment avui i per tant cns 

'. sembla millor, si és possible, assegurar la unanimitat de la 
formulació que ha dut el CDS, assegurar-Ia i recolzar-Ia. 

Recolzar-Ia, perÓ insistint en aquests arguments anti
nuclears a nivell general, no per obrir un debat sobre el tc
ma nuclear, que el Sr Quetglas considerava innecessari o 
inadequat avui, perque aquest debat no l'obrim, és un de
bat obert fa molts d'anys i que no es tancara durant molt de 
temps per arguments obvis i entenem que és un debat molt 
complicat, perque si per una banda és evident que els rises 
d'aquests tipus d'energia són mol! greus, els rises del ma
teix model que exigeix una creixen<;<l continuada i exponen
cial de l'ús de l'energia són els que posen més en perill, més 
que el tipus d'energia concret que s'utilitza, la mateixa exis
tencia o la mateixa qualitat de vida de la humanitat. 

Entenem que la qualitat de vida s'ha de millorar i per 
aixo de vegades feim pro postes que indutablemement im
pliquen un increment de l'ús d'energia en aquestes illes -
per exemple l'electrificació rural, etc. - i som conscients 

. que per aixo S\hau[a d~ pagar un cert preu. Les centrals ter
miques, la producció hidroelectica, qualsevol altre sistema 
té un preu economic i un preu ecologic, peró hi ha un punt 
on el preu que es paga, és a dir, el cost ecologic o de degra
dació ambiental que s'assumeix és superior als beneficis 
que s'obtenen i aixo és el que resulta molt difícil de mesu
rar. 
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xa, Sres i Srs Diputats, no hem de dubtar a dir, amb un 
somriure: Nuclears, no; grades, o, com a mfnim: Vandellós, 
no; gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Valenciano. 

EL SR VALENCIANO 1 LO PEZ: 

Gracies, Sr President. 

En un passat debat parlamentari amb motiu d'una pro
posició no de !lei aquest Parlament instava el Govern de la 
Nació a la paralització de Vandellós 1 de forma immediata 
mentre no es solucionassin els problemes que el Cansell de 
Seguretat Nuclear ha reconegut que hi havia, és a dir, men
tre no es solucionassin els problemes als quals es referia 
aquest informe i el Grup Parlamentad SOCIALISTA vam 
donar suport a aquesta proposieió, a la paralitzaeió imme
diata de Vandellós 1 mentre el Canse\l de Seguretat Nucle
ar elaborava I'informe que havia de fer, perque efeetiva
ment era un accident greu. 

Durant la mateixa epoca que es debatía aquesta propo
sició no de \leí aquí, al Debat General sobre la Camunitat 
Autónoma al Parlament Catala, dia 17 de novembre, el 
Partit Socialista de Catalunya, el PSC, va preSentar al Par
lament Catala preeisament la resolució que~en aqueU mo
ment va ser aprovada per unanimitat, repetese a pro posta 
deIs socialistes de Catalunya, referent al tema que avui dur 
aquí el CDS, pero en aquella epoca es comenc;ava a elabo
rar l'informe que feia el Cansell de Seguretat Nuclear i la 
persona que va presentar aquesta moció en aquell debat, 
concretament el Diputat Higini Clotas, quan va presentar 
aquesta moció - em permetré llegir als Diputats el Diari de 
Sessions - ja va dir que clarament "creiem que Vandellós 1 
no hauria de tornar a posar-se en funcionament, és una 
opinió amb tot respecte a l'iriforme que ha d'emetre l'orga-

que s'hi haurien de posar, deficiencies que s'han valorat de 
diferent manera entre 50.000 i 80.000 milions, pero que si 
s'esmenen resulta que aquesta Central sera tan segura com 
qualsevol de les que hi ha de la tercera generació, que són 
les centrals amb tecnologia més nova. 

Per tant, el Cansell de Seguretat Nuclear ha fet un in
forme on es demanen unes reformes que són diftcils, que 
són complicades, que valen bastants de doblers per adequar 
una central nuclear d'una tecnologia antiga - la Central de 
Vandellós es va fer l'any 72 - amb uns requisits de seguretat 
actuals. Per tant, el que diu clarament l'informe del Cansell 
de Seguretat Nuclear és que al mateix temps és possible, 
cas d'interessar, el fet de mantenir aquestes mesures de se
guretat si es compleixen tots aquests requisits que demana, 
és a dir, que en aquest informe no hi ha res impossible de 
complir, el que passa és que és d'una quantia bastant eleva
da, és a dir, valdra més o manco doblers, s'hauran de fer 
unes reformes importants, pero són unes reformes possi
bIes. 

Per tant, deixar aquesta deeisió en mans de les perso
nes que puguin estudiar acuradarament, detatladament 
aquest informe i que en funció del mateix prenguin una de
cisió final, particularment jo cree que seria la cosa més sen
sata. En aquests moments, aquest informe s'estudia, con
cretament el Ministeri d'Indústria i Energia el té en les se
ves mans i encara no ha pres una decició sobre el futur d'a
questa Central Nuclear. . 

Sincerament, Srs Diputats, jo els de dir que no hi ha 
cap Diputat en aquest Parlament que pugui afirmar que les 
mesures que propasa el Cansell de Seguretat Nuclear no 
són suficientment segures, jo cree que en aquests moments 
no ha podem dir. El Sr Quetglas ha demostrat que estava 
ben informat i ben documentat sobre aquest tema i sap que 
el Ministeri d'Indústria i Energia ja ha instat IFREMSA, 
que és la propietaria de la Central Nuclear, que no pot rea
litzar cap reforma sense passar pel Ministeri d'Indústria i 
Energia; no podem realitzar cap reforma sense autorització 
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Para nosotros, para nuestro Grupo, nos merece un res
peto impresionante el Consejo de Seguridad Nuclear. Para 
nosotros es algo importante, para esto está en definitiva es
te Consejo, que esta incluido al Ministerio de Industria y al 
mismo liempo és el propio Gobierno quien tiene que to
mar una serie de decisiones sobre ese lema, este tema que 
quizá ha venido a este Parlamento con cuatro meses de re
traso, como se ha dicho aquí, y que creo que realmente hay 
algo importante sobre lo cual el Consejo ya ha empezado a 
dar un informe, unas medidas importantísimas en la cuales 
ha dado unas normas para poder reabrir la Central, pero lo 
que es claro es que nosotros no estamos de acuerdo en có
mo esta enfocada esta proposición no de ley, porque esta
mos hablando que tenemos que instar al Consejo Ejecutivo 
Catalán, es decir, que yo creo que de alguna manera aquí se 
ha tergiversado el tema y nosotros realmente tenemos un 
respeto enorme al Parlamento de Cataluña para que inten
temos de alguna manera instar a ningún Consejo Ejecutivo. 

Por supuesto que no estamos de acuerdo con la prime
ra parte. En el primer punto ya le decía que estamos total
mente con el Consejo de Energía Nuclear y que no somos 
nosotros los que tenemos que decidir lo que tienen que 
cerrar o no cerrar. Yo estoy totalmente convencido que 
tanto el Consejo, como el Gobierno de la Nación, como el 
Ministerio serán lo .suficientemente conscientes para saber 
en que momento se tienen que.tomar las medidas, sobre al
gunas de las cuales nos han informado y se ha leído en la la 
prensa que el coste para poner otra vez en funcionamiento 
la Central Nuclear - porque es un informe vinculante - es 
tan extremadamente grandes que posiblemente va a ser di
fícil que la abran, pero no obstante yo creo que la decisión, 
con todo el respeto, hay que dejársela al Consejo de Segu
ridad. 

De todas maneras yo también le quería decir que real
mente cuando ha estado hablando del informe, Sr Quet
glas, sobre la tecnología de la Vandellós 1, y ha dicho que 
prácticamente estaba en desuso en todo el mundo, yo le 
quería recordar que eiaste justamente una Central Nuclear 

De les intervencions deIs distints Grups Parlamentaris 
es veu que aquesta proposició no de llei quedará aprovada 
per aquest Parlament. Jo, com a Portaveu del Grup propo
sanl, hauria de demostrar la meva satisfacci6 per aquest fel, 
pero no puc deixar de manifestar també una certa insatis
facció a causa de l'abstenci6 deis dos Grups majoritaris. 

Voldria rebatre alguns arguments que s'han exposat 
aquí, alguns em pareix que sense prou documentaci6 sobre 
la qüestió. En primer \loe, en relació amb l'aspecte formal 
de la proposta, jo vull que la Cambra consideri que nasal
tres proposam a aquest Parlament I'adhesió a una resolució 
aprovada pel Parlament de Catalunya, aixó és la nostra pro
posta, no és una altra. El fel que després, per a il.lustraciÓ 
deIs ILlustres Diputats, es reprodueixi literalment la resalu
ció del Parlament de Catalunya on s'insta el Consell Execu
liu de la Generalitat, a mi em pareix que és una il.lustració, 
pero la proposta és d'adhesió a la resolució del Parlament 
de Catalunya. Nosaltres no instam el Consell Executiu de 
la Generalitat ni rompem cap competencia exclusiva del 
Parlament de Catalunya; simplement ens adherim a una re
so lució seva, aixo pel que fa als aspectes formals i respo
nent una mica al contengut d'unes objeccions deis Porta
veus del Grup Parlamentari UM i del Grup POPULAR. 

Respecte al grup NACIONALISTA I D'ESQUER
RES, agraint-li el seu recolzament, efectivament aixo s'ha 
debatut, pero el! ha apuntat molt bé que el contengut de la 
seva proposta aprovada per aquest Parlament no és exacta
ment igual que aquesta. Nosaltres aquf demanam que la 
Central Nuclear Vandel!ós 1 no es tamí a posar en funcio
nament; la seva proposta, que va ser aprovada per aquest 
Parlament, deía que la Central es paralitzas entretant no 
s'arranjassüiels problemes que detectas el Conse\l de Segu~ 
retat Nuclear per posar-se en marxa. 

Indiscutiblement el debat nuclear és molt complicat, 
Sr Mayal, i aquest Parlament el pot abordar perque és un 
debat que és al carrer ¡que ens afecta, pero ja que vos te ha 
fet una manifestaci6 logicament entroncada amb la seva 
...... ,...."hl'1""r'l r"-,Ht-;/,,r¡ I'pl')nt;n,,~l~I}y&'¡C't"Y"IP in unlr1i'.l rrl'.lt;C!liT Q¡nllP~_ 
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no és el Partit Socialista o.brer Espanyol, la Federació Ba
lear, perque resulta que no hi ha el mateix comportament a 
un 110e que a un altre. Jo no pue entendre aquesta actitud, 
perque l'informe del Consell de Seguretat Nuclear, efecti
vament, Sr Valenciano, sembla que el coneix, pero només 
per damunt, perque l'informe, compres en tota la seva lite
ralitat, diu coses bastant més enlla que el que vos te ha 
enunciat. 

Es ver que l'informe del Consell de Seguretat Nuclear 
no determina el taneament de la Central Nuclear de Van
dellós 1, pero és que el Consell de Seguretat Nuclear no ho 
pot fer, qui ho pot fer és el Ministeri d'Indústria i el Minis
teri d'Indústria només ho pot fer com a decísió poHtica, no 
ens podem escudar amb els condicionaments tecnics que el 
Consell de Seguretat Nuclear diu que hauria de tenir la 
Central Nuclear per poder ser oberta, perque li diré una 
cosa: en relació amb la tecnologia voste ha fet una afirma
ció que em pareix un poc perillosa. 

Voste 'ha dit que s'instrumentaven totes les mesures 
que el Consell de Seguretat Nuclear proposa, la Central 
Nuclear Vandellós 1 seria tan segura com les centrals nu
clears de la tercera generacíó i aixo no és cert, Sr Valencia
no, perque la tecnologia de la Central no canviaria, la tec
nologia de la Central deixaria de ser una tecnologia antiga 
que Fran<;a ja abandona, Sr Ribas de Reyna, perque la Cen
tral que voste ha mencionat, la Central francesa que vos te 
ha dit que era la referencia de Vandellós 1,,,és una Central 

. sotmesa a un pla de desmantellament per part del Govern 
frances, s'esta taneant aquesta . Central Nuclear i aixo ha 
diu l'informe del Consell de Seguretat Nuclear, diu "tenint 
el compte el programa de clausura de les centrals 1 NGG, 
que vol dir central de grafito-gas, francesa, de disseny ana
leg a la Central Nuclear Vandellós 1, la posada en marxa 
d'operació i les accions que es requeririen exigirien la crea
ció d'un grup de recolzament tecnic amb suficients mitjans 
materials i humans, la capacitat deIs quals permet suplir 
oportunament les organitzacions del país d'origen de la tec
nología actualment disponible". 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Aeabat el debat, passam a votació la proposició no de 
llei presentada pel Grup Parlamentari del CDS sobre la 
Central Nuclear de Vandellós 1. 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 14. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 45. Queda, ido, aprovada la proposi
ció no de llei que acaba m de sotmetre a votació. 

rv.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACrÓ DE 
LA PROPOSICIÓ DE LLEI R.G.E. NUM. 1712/89, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI UM, RELA
TIV A A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS QUE VI
UEN A L'ENTORN HUMA. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al punt IV i daner de l'Ordre del Dia, relatiu 
al debat de presa en consideració de la Proposició de Llei 
núm. 1712/89, presentada pel Grup Parlamentari UM, rela
tiva a la protecció deis animaIs que viuen a l'entorn huma. 

Per defensar aquesta proposició de llei i per part del 
Grup proposant, té la paraula el Portaveu Sr Miquel Pas
cual i Amorós. 

EL SR PASCUAL 1 AMOROS: 

"'_ O_ ...... :A ... _ ... "'_ ....... : {"'I_ ..... T"'\.:_ ........... ..... 



6556 DIAR! DE SESSIONS J Núm. 77 I 18 abril del 1990 

Quan ens varem plantejar preparar aquesta proposió 
de llei tenlem diverses opcions. En primer IJoc, ens varem 
preguntar: ¿Hem de fer una llei exhaustiva que no necessiti 
ser desenvolupada per un Reglament o hem de fer una lIci 
que hagi de ser desenvolupada per un Reglament? Questió 
important, des del punt de vista tecnic, per a I'eficacia de la 
lIei. Atesa la diversitat d'animals, mamffers, aus, etc., cte., 
no és possible fer una llei que no neccssiti d'un reglamcnt 
per al seu desenvolupament. Varem optar clarament, idÓ, 
per una llei que necessiti d'un Reglament per als seu desen
volupament. 

La segona opció era quins animals han de ser objecte 
d'aquesta lIei. Hi havia dues opcions, una era que fossin 
(OIS els animals i una altra opció era classificar els animaIs 
en categories. Nosaltres varem optar per aquesta segona 
opció. Perque ho varem fer d'aquesta manera? Perque hi 
ha dues grans categories d'animals, uos que viuen sota la 
possessió de l'home i un altres que viuen en !libertat, que 
són els animals silvestres, i aquestes dues famflies d'animals 
tenen una problematica totalment diferent. En primer 1I0c, 
a nivell estatal ja són regulats per lleis diferents; en segon 
lloc, si nosaltres examinam les .competencies que ens dóna 
l'estatut d'Autonomia, també hi ha un tractament diferen
ciat des del punt de vista competencia!. 

Efectivament, els animals silvestres es regulen per la 
Llei 4/1989 de Protecció de la Natura i de la Flora i Fauna 
Silvestre. Nosaltres podlem fer una lIei de desenvolupa
ment d'aquesta, pero totalment diferenciada de la Ile~ que 
duim aquí. El nostre Estatut ens dóna competencia per fer 
aquesta llei, perque l'anide 10.8 parla de ramaderia i l'arti
cle 10.10 parla de promoció d'adequada d'utilització del 
lleure, i evidentment quan un home té un animal, és pro
pietari o posseldor d'un animal, ha fa o bé amb anim de lu
cre, amb la qual cosa hi ha activitat ramadera, o bé ho fa 
per a lleure, ha fa per com una activitat lúdica, i en aquest 
cas nosaltres regulam la promoció adequada de la utilitza
ció dellleure. 

valls a I'hipOdrom, sobre els quals fets falta una investiga
ció i la regulació per a la protecció d'aquests animals. 

1 arribam a un deis punts clau, un deIs punts més dis
cutils d'aquesta llei. Si es prohibeix l'ús d'animals en festes 
o espectacles on siguin objecte de mort, de tortura, de mals 
lractes, de tractaments antinaturals i es prohibeixen les bre
gues de galls, de cans o de qualssevol altres animals, ¿que 
passa amb les curses de toros? La proposta que feim 11osal
tres en aquest cas és que es puguin continuar fent curses de 
toros, peró a les places on ja es fan; nosaltres pensam que 
un costum que no és propiament balear, que no és mallor
quí, ni menorquí, ni eivissenc ni formenterenc, sinó que és 
un costum peninsular que s'ha importat aquí, no volem que 
s'estengui. Respectam la tradició, pero no volem que s'es
tengui i en aquest respecte he de dir que la Llei que ha a
provat la Comunitat Autónoma de Madrid dia 1r. de febrer 
també, curiosament quan arriba a la festa deIs toros, diu 
"només es podran fer festes de toros en aquelles dates i 
1I0es on tradicionalment es celebren" i també diu que "els 
enciemos i d'altres espectades taurins també en les dates i 
localitats on tradicionalment es celebren". Fins i tot a Ma
drid, Iloc on hi ha una tradició important, també es limita 
aquesta festa. 

Hi ha un articulat destinat als cavalls que fa referencia 
als hipódroms, als centres d'equitació; diu que la Conselle
ria d'Agricultura i Pesca els ha de declarar nudis zoologies. 
També s'lla de fer ressaltar que aixo no és una llei de pro
tecció del homes contra el animals, aixó també s'ha de dir, 
perque un deIs greus problemes que hi ha aquí, a Palma, i 
als pobles en general, pero sobretot a Ciutat, són les moles
ties que produeixen el cans, concretament, als vianants, 
perque tal ve:ghda els seus propietaris no compleixen les se
ves obligacions i lIavors, que feim? Hem de regular aquesls 
extrems? Ido precisament I'artide 11 diu que aixó és una 
competencia municipal i que són les ordenances municipals 
les que han de protcgir el ciutada deIs cans, no una llei de 
protecció deis animals. 

". 
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molt gran que hi ha a la pagesia, que és el problema que 
popularment se'ls diuen cans assassins, que surten de nit i 
fan mal, o sigui que maten ovelles, maten bestiar i se'n tor
nen a casa seva i que quan ho han provat una vegada ho fan 
sovint. Aleshores, si no hi ha un cens de cans és impossible 
que es pugui demanar responsabilitat a l'amo del ca i a pos
ta l'obligatorietat d'aquest cens és una pe~ fonamental d'a
questa llei. També s'habilita la Conselleria d'Agricultura 
perque per Decret pugui disposar l'obligatorietat de censar 
altres animals. 

El Títol III esta dedicat als animals domesticats i sal
vatges en captivitat. Aquest capítol realment és impossible 
de complir sense un Reglament perque hi ha molta diversi
tat d'animals, és a dir, mamffers, aus, peixos, reptils i, per 
tant, el que es fa és un marc de caracter general de manera 
que després el Reglament hagi d'especificar les condicions 
de tenencia d'aquests animals. 

El Titol IV parla al primer capílol d'acolliment d'ani
mals vagabunds i abandonats. Aixo va lIigat amb la necessi
lat del cens de cans; quan aixó funcioni evidentment hi 
haura molt poes animals vagabunds, peque tots seran cen
sats i el que hi podra haver seran animals abandonats, o si
gui que es passegin sois, pero amb una placa identificadora. 

Es important el que disposa I'article 33 quan diu que 
es crearan els serveis municipals d'acolliment d'animals va
gabunds i abandonats. Aquest servei podra ser gestionat di- . 
rectament pels Ajuntaments o bé es podran fer convenis 
amb entitats col.laboradores de la Conselleria d'Agricultu
ra i Pesca. 

Jo valdría entrar una mica en la gran preocupació que 
té el nostre Grup quant a I'eficacia d'aquesta llei. Si nosal
tres no aconseguim que aquesta llei es dugui a terme, hau
rem fet una lIei molt guapa, pero haurem fet retxes dins 
l'aigua. Com es pot aconseguir una eficacia? Nosaltres pen
sam que l'ideal seria que hi hagués entitats que tenguin per 
finalitat la protecció deis animals, associacions que obten-

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

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

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Jo soIs he de dir que recolzarem la proposta del Grup 
Parlamentari d'UM, ja que vertaderament és necessari que 
aquesta societat cívica nostra d'avui tengui unes normes 
que regulin aquest tema tal com ell pretén fer amb aquesta 
llei. La nostra societat d'avui és civilitzada, pero en canvi 
també és veritat que hi ha actuacions vertaderament bar
bares amb els animals. Per tant, creim que sera bo que 
aquesta lIei tiri endavant. 

També és veritat que és una llei molt complerta i que 
les esmenes supos que també ho hauran de ser. Fent la llei 
entre tots, intentarem fer-ho el millor possible. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del grup Parlamentari CDS, té la paraula la 
Diputada Sra Alefiar. 

LA SRA ALEÑAR I PUJADAS: 

Gracias, Sr Presidente. Sras i Sres Diputados. 

La presentación de la proposición de ley de protección 
de los animales que viven en el entorno humano nos parece 
plausible i encomiable toda vez que, de una parte, van cam
biando nuestros hábitos y costumbres evolucionando hacia 
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menos correcto cuando en la ley no sólo se emplea la pala
bra, sino que además se obliga a los poseedores de anima
les a tratarlos de manera humanitaria. El texto de la ley ad
quirirá su correcta dimensión cuando eliminemos la pala
bra humanitaria o, como propondremos en su momento, la 
substituyamos por civilizada. 

Entrando en el artículo que hace referencia, por no 
singularizar tanto como el proponente de la ley, a las corri
das de toros, pensamos que es polémico y que requiere un 
trato que evite suscitar polémicas y no acreciente y fomente 
el interés hacia las corridas. No es la primera vez y ojalá 
sea de las últimas que se suscita esta controversia. Ya La
rra, en su artícillo de las costumbres sobre las corridas de 
toros nos explica como en su origen fueron de nobles y re
yes, siendo estos los que lidiaban los toros y en el transcur
so del tiempo pasó a la plebe. El primer español que alan
ceó un toro fué el Cid, Carlos 1 fué un diestro en el arte de 
torear, Felipe II fué el primer monarca que las prohibió 
por Real Cédula en 1565. El Papa Pio V en 1567 prohibió 
bajo pena de excomunión 'y anatema a todo principe que 
las permitiese, asl como a los eclesiásticos que asistiesen a 
las mismas, privando de sepultura sagrada a los toreros que 
muriesen en ellas. Los papas Gregario XIII y Clemente 
VIII levantaron la excomunión. Hay infinitos decretos sino
diales y muchos cánones que prohiben estas fiestas yen un 
uno de estos se da al arte de torear el nombre de malvadfsi
ma y se compara este modo de vivir con el de las rameraS. 
Felipe IV fué un gran torero, estamos haciendo un poco de 
repaso a la historia. Felipe V fué el segundo monarca que 
las prohibió por cédula real. Los monarcas Fernando VI, 
Carlos III y Carlos IV las permitieron con la salvedad de 
que los beneficios obtenidos se entregasen a obras de cari
dad. 

Como vemos, no nos hemos privado de nada. Hemos 
ido desde ser un arte de reyes y nobles hasta ser plebeyo; de 
ser un arte que demostraba valenHa y valor hasta la exco
munión y el ser comparada la vida de los toreros con la de 
las rameras. Nuestra Comunidad creemos que no tiene una 
Ilr'.lon 'lh"iÁn tQllTln"3 ., p~. T'nll" l;rnit"3nn p1 nl'ÍmPTf'\ rlp. "nrr; 

quedando dicha definición como "dejar desamparada una 
persona, animal o cosa". 

Por hacer referencia al capitulo de las sanciones, echa
mos en falta en esta ley, además de la san ció económica, 
que se inhabilite a los particulares que muestren una acti
tud incivilizada frente a los animales a no poder disponer 
de ellos, es decir, no tan sólo limitarnos a sanciones econó
micas. 

Esperamos que con éstas y otras enmiendas que en su 
día presentaremos mejoremos el texto de la proposición de 
ley que hoy el Grupo CDS anuncia que votará a su favor. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. 

El Sr Pascual ha comen~t la seva intervenció fent re
ferencia als animals com a dipositaris de dret. Crec que és 
una qüestió molt interessant sobre la qual hi ha hagut pro
nunciaments realment molt alts, com els que ell ha esmen
tat, l'Unesco, l'Onu o fins i tot el Papa en el moment que 
declarava que els animals tenen anima i, per tant, si tenen 
anima, se suposa que tenen dret:;;. 

Nosaltres considera m, sense arribar a aquestes qües
tions telogiques, que en efecte hi ha uns drets, pero també 
sabem que nfla Constitució ni els sistemes jurfdics d'aquest 
país no els atorga, pero n'hi ha un que consideram indiscu
tible i es el dret que es respecti la sensibilitat de les perso
nes i molts de ciutadans, moltfssimes persones d'aquesta 
Comunitat Autonoma, sofreixen de veure patir inútilment 
els animals. 
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En vull destacar alguns i consider, com ja ha dit el Por
raveu d'UM, que és un encert separar la fauna silvestre de 
la fauna domestica, en contra del que. va fer la llei pionera 
de l'Estal en aquesta mat~ria, que fou la Ileí catalana, 00 

julltava les esp~cies silveslres i les doméstiques. La Ilei de 
Madrid publicada fa poes mesos lambé. ja fa refer~ncia ex
clusivament a les especies que viuen a ('entorn huma i aixo 
elltenem que és un encert perque els mecanismes d'aplica
ció d'aquesls texts han de er dislims, els problemes són 
molts diferenls i tenir-les juntes, coro passa a Catalunya, no 
sembla que agiliti la posada en funcionaroent d'aquests tex
ts. 

Una altra qüestió que també és encertada, encara que 
pcr ventura consideram que no necessitaria una justificació 
tan detallada, és I'atribució de competencies a la Comuni
dad Autónoma sobre la materia, que entenem que és in
dubtable. Nosaltres tanmateix feim una lectura del magre 
estatut en el sentit que qualsevol cosa que no ens sigui pri
vada - i en aquesta materia no hi ha una reserva explícita 
de l'Estat - per tant, hi tenim competencia. A més a més, 
les consideracions fetes per UM ajusten perfectament 
aquesta competencia; per tant, encara que pensam que no 
serien necessaries, no hi estam en desacord. 

Entenem també que la regulació restrictiva de la utilit
zació d'animals a fes tes populars és un encert indubtable de 
la !lei i tom a les primeres consideracions. Molles vcgades 
la utilització d'animals, sovint ben cruel, a le.<I fes Les. popu
lars, és més per riure's de les persones, a mé.s de riure's deIs 
animals; sovint, aquestes encal~des d'animals ensabonats 
per part deIs nins del poble o d'arrabassar el cap del ga!l 
penjat damunt un pal ensabonat és més per riure's de la 
mateixa gent que participa en el joc, sense considerar el so
[riment de 1'animal. Pensam que pOl ser igualment engres
cad r (er una carrera de saes {) trobar una pare!l d'entrades 
per a la verbena damunt el pal ensabonat i que no es neces
sari regar de sang una Cesta popular. 

També és un encen, i ho comentarem, el fet de posar 
un fp.rmini ~I Rprrl'Jn1 p n1 tiD> 1 ..... T 10.; C'l . ...... . ri- ... 1...<.- .... ... ~ ... --- -- --

tes illes, que afortunadament va morir precisament a causa 
de la instauració de les curses a l'espanyola, pero les curses 
que es feien a Mallorca, que eren, ja die, encara molt mé.s 
cruels, eren les lluites de cans amb braus que l'Arxiduc des
criu amb detall a la seva obra Die Bafearen, la lectura de la 
q ual els recoman. 

No la faré, perque realment é.s molt !larga, pero vull 
destacar simplement com parla de ferides mortals, cans 
destrossats i morts, cans que s'aferraven a les arelles i al 
morro del brau i que havien de sortir sis o vuit homes per 
estirar per cada banda, per separar els dos animals; com 
anaven amollant altres pareHes de cans a mesura que el 
bou anava destrossant les primeres i que cada horabaixa de 
bous significava que participassin quaranta o cinquanta 
cans en aquest espectac1e que indubtablement havia de ser 
d'una crueltat fins i tot molt més gran que la de les curses 
de braus. 

L' Arxiduc també parla que en aque!l moment a Palma 
es feien lluites de cans, que eren encara més cruels, diu, 
que les de bous, perque sempre significaven la mort d'un 
deIs dos canso Hi ha dos detalls que l'Arxiduc no passa per 
alt i jo cree que val la pena destacar. Un és l'important 
quantitat de doblers que es movia entom d'aquestes fes tes , 
on l'interes era moltes vegades mé important per les mes
sions que es jugaven que no pel mateix espectac1e, entre co
metes, i també l'absencia estricta de dones sempre en 
aquests espectac1es. 

Jo cree que avui ningú no podria reivindicar la ressUf
receió d'aquest - continuen les cometes - esport, tradició o 
art, si qualcú ho ha qualificat mai aixf; tots entendrfem que 
aixó són salvatjages inimaginables. El text, en canvi, propo
sa mantenir les curses de braus, que torhom diu que efecti
vament no tenen una tradició arrelada a la nostra Comuni
tat, i bona 'prova és que la plaC!'l d'Eivissa va deapareixer fa 
poes anys amb el creixement de la ciutat, que a la pla~ de 
CiutadelIa fa molts d'anys que no hi fan espectacles d'a
quest estil i que efectivament aixo ha anat morint pel seu 
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ventat és el del tir de colom, que és una practica que a mol
ts de pa'isos d'Europa ha desaparagut perque comen<;a, com 
molts de vos tes saben, amb una amputació sistemMica de 
l'animal. Als coloms sempre se'ls arrabassa la cua abans 
d'amollar-los davant les escopetes, que normalment solen 
ser repetides, perque als voltants del lloc on es practiquen 
aquests concursos hi ha els tiradors locals del poble que 
miren d'aprofitar alguns deIs coloms que, ferits o salvats, 
surtin de la zona on es practica el concUIS estricte. Hi alter
natives mecaniques perfectes per a aquest esport i és inne
cessari mantenir un ús tan cruel com aquest amb els ani
mals. 

També veim possibiliÜU d'esmenar els mecanismes d'a
plicació de la lIei, consideram que som relativament com
plicats i diftcilment practicables en alguns aspectes; donar
li també més participació pública i de les associacions que 
es dediquen a aquests fins, pero en conjunt tenim el gust de 
felicitar UM per aquesta feina, ·per aquesta llei i vull insis
tir en una de les paraules que he dit abans, que és una llei 
progressista en el sentit que les institucions, el Parlament 
en aquest cas, si l'aprova definitivament, contribueix a un 
canvi i a una millora del país i de la sodetat i no queda a 
remole deis canvis soeials i eulturals com, desgraciadament, 
moltes vega des hem feL 

Cree que ajudar a canviar i a millorar, anant un poc 
per endavant de les inquietuds majoritaries de la soeietat i
llenca és positiu, i en aquest sentit votarem que sí, esmena
rem i treballarem per millorar el text de la lIei. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del grup Parla'mentari SOCIALI§T~ té la pa
raula el Diputat Sr Gómez i Arbona. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Grades, Sr President. 

ma que preocupa toles les persones que es puguin dir per
sones i que és un signe d'acostamenl a Europa. Aquí abans 
han parlat de moltes coses, han parlat d'histories antigues, 
jo erec que el tema és important, pero jo cree que Europa, 
en a0, sobretot els palsos nordies, han estat un poe un 
exemple de eura i de sensibilitat envers els animals. Cree 
que era important que reguléssim les condicions mínimes 
que havien de tenir els animals domesties i no domésties, 
que era una eina legal necessaria per aturar a vegades cer
tes situacions que realmenl eren brutals i no hi havia una 
eina legal per aturar-les. 

El nostre Grup esta d'acord que s'han de prohibir i 
sancionar tots els casos de mals tractes, d'abandó d'animals, 
de mantenir-los en eondieions indegudes, d'algunes mani
pulacions veterinaries capritxoses, com poden llevar ungles 
a moixos perque no esgarrapin, tot una quantitat de coses 
que realment, en aquest moment, com que no hi ha una le
gislació que ho marqui poden ser temes bastant greus, jo 
cree que era important que hi hagués un marc legal i fer-Io 
per dues vessants, una cultural, de progres, i una altra sani
taria. Tothom que hagi anar a veure - i aixo és una deficien
cia que no marca la llei i cree que nosaltres haurem d'esme
nar - granges de guatleres i hagi vist les condicions en que 
és troben, realment fan un poc de mal al cor, i de perdius, 
per exemple, una cosa de la qual no hem parlat, dones les 
granges que hi ha de perdius també es troben realment en 
males condicions. 

Per tant, en qualitat d'europeus, jo cree que el tema és 
important, pero també som mediterranis i eom a tals tenim 
una cultura i una tradició molt diversa que crec que s'ha de 
mantenir o almanco intentar mantenir-la. Dins Ponencia 
nosaltres inte1Úarem mantenir les tradicions que ereim que 
s'han de mantenir, evitant que aquestes tradicions duguin 
mals tractes i brutalitats. 

Hi ha aspectes que jo crec que la llei no els acaba de 
tractar i jo els passaré un poe per damunt perque quasi tot
hom n'ha parlat, com és un cas tan tradicional per a l'iIla 
rln ~AQn"T"t"' ... n~h 01 tOn1o'l ,-l,pl" ".¡,:.tD("\{' " p,1 tl'''lf't'lmpnt (lllP t-;¡l 
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que tenen un paper molt important, perque moltes vegades 
han estat les propulsores d'aquestes idees i moltes vega des 
són la consciencia col.lectiva que qualque vegada ens fuig. 
Jo crec que el fet de donar-los un paper com el que intenta 
donar-los la llei és important i que esta molt bé. 

Bé, la llei té altres aspectes simpMics que en parlarem 
dins Ponencia, no? En resum, hi ha altres temes; per exem
pIe un tema puntual amb el qual nosaltres no estarfem d'a
cord és l'accés d'animals als transpor18 públics. La lleí sem
bla que ha permet, no acaba de quedar molt clar, d'entrada 
nosaltres no estaríem molt d'acord que els animals pogues
sin entrar als transports públics tret del cas deIs cegos, pero 
en els altres casos ens sembla que no seria convenient. 

En resum, dir que donarem suport a la proposició de 
!leí i que en Ponencia íntentarem que la !leí s'ajusti el ma
xim a la realitat i a la població a la qual va dirigida, inten
tant millorar-Ia tant com puguem. 

Gracies. 

(El Sr President s'ha absentat de la sala í el Sr Vice
president Segon presideix el debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grades, Sr Diputat. 

Pel Grup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula 
el Sr Alfonso Salgado. 

EL SR SALGADO I GOMILA: 

Sres i Srs Diputats. 

Al parc de Bellver, el més important que tenim a Ciu
tat ion curiosament no es poden dur els cans amolla18, per 
molt que els hagin educat, perque si els hi duen immediata
ment ve un funcionari que crida l'atenció i el fa fermar, hi 
. ~ • 9" _ r'\ ___ ~_ .. ... 

aixo ja són temes que discutirem a Ponencia. 

Per una altra part, també és important que sembla que 
to18 els Grups donen suport almanco a la presa en conside
ració d'aquesta llei i perque diversos grups tenien la previ
sió de presentar una proposició de llei semblant. També la 
tenia el nostre Grup, hi trebalIava el Diputat que els parla, 
pero la feina deis nostres companys d'UM es trobava més 
avan<;ada i no vam tenir inconvenient a declinar la nostra. 
Tampoc no es tracta que ara s'utilitzi aixo com s'ha utilitzat 
sempre, com és natural, partidistament i tendenciosament 
per dir que el Govern l'havia d'haver presentat, pero que 
no ha ha fet. 

El Reglament d'aquest Parlament és cIar i la iniciativa 
legislativa pot ser del Govern, d'un Grup Parlamentari o 
d'un Consell Insular; per tant, crec que és de més aquest in
tent de fer passar el Govern com si no fos partidari de pro
tegir els animals, com també era de més l'intent - ignor per 
part de qui, pero que ha existit - de fer creure a l'opinió pú
blica que aquesta proposició de !lei no tirava endavant, no 
perque el Parlament fos fora del perfode de sessions, sinó 
perque el Grup POPULAR no tenia interes que aquesta 
proposició arribas al Parlament. Aixo és mentida i l'únic 
que hem de dir és que és !lamentable que s'atribueixi al 
Govern i al Grup POPULAR una posició que en cap mo
ment no varem adoptar. 

Tenia molta raó el proponent, el Sr Miquel Pascual, 
quan feia la distinció entre el que seria protegir, entre co
metes, l'home davant els animals, que és per on sembla que 
van les coses contfnuament, al que de fet plan teja aquesta 
proposició de llei, que és protegir els animals de l'agressió 
deis humans. Els humans ja estam prou protegits i en tot a-
110 que no hi estiguem naturalment també se'ns haura de 
protegir, aprofit per dir-ho davant la inform:Hica; si hi cap 
Grup que tengui influencia la podria aplicar. 

El Grup Parlamentari POPULAR, com és natural, 
també presentara ls seves esmenes i fara la seva feina en 
0 ..... .:..>1._ ..... : .... 0_"". '-'u,.,. ". .... ,. .. "'" trtf-~ ~ l""n"C'¿:lo lll1;rprn rnillnr~r 1~ lJpi 
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es practiqui exactament igual que amb animals vius o fins i 
tot millar. 

Tots aquests dubtes supos que es desfaran al !larg de 
les feines de Ponencia i, atesa la postura deIs diversos Por
taveus manifestada aquí, crec que facilment es podril arri
bar a una bona llei i per aixo només em queda felicitar el 
Grup proponent, el Grup d'UM, sense sentir-nos el més 
mínimament molests perque també feiem feina en un pro
jecte semblant. Es igual ho presenti qui ho presenti, al final 
s'haunl de votar i s'hi haura de fer feina, i, en definitiva, 
anunciar el que ja era d'esperar: que no soIs recolzarem la 
presa en consideració, sinó que esperam que la Ponencia 
arribi aviat a una proposició de llei que sigui de la maxima 
satisfacció i ja quasi quasi anunciam de bon de ver el nostre 
recolzament. 

EL SR PRESIDENT: 

Molles gracies, Sr Diputat. 

Per tancar el debat, té la paraula el Sr Miquel Pascual, 
Portaveu del Grup UM. 

EL SR PASCUAL 1 AMOROS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Jo voldria destacar l'esperit positiu de totes les inter
vencions, sense cap excepcjó. Aquí es tracta de treure la llei 
millor possible i així jo he entes la voluntat de tots els Po~
taveus que han intervengut en aquest sentit i vull manifes
tar de part nostra que siguin ben vingudes totes les esme
nes per millorar-la : 

Vull donar les gracies al Sr Ricci i també al Sr Salgado, 
al qualli vull dir que la seva intervenció al final - quan ex
pressava el seu desig que aquesta !lei es tramiti aviat, ja que 
és el primer que ho ha dit en aquesta Cambra - cree que és 
molt important, que hem de mirar que aquesta llei surti 
~h~n<; flp. finrll rl'~nv <;i f..<; nn<;<;ihlp i rlllP nPT n~rt nn"tr~ 

aquí, a Ciutat, i ja fa més de cent anys d'aixo, per tant ja és 
un costum centenario Ho dic perque nosaltres no proposam 
l'abo!ició, sinó que deixam que es continuln fent a les pla
ces que hi ha. També cree que hem de destacar que aques
tes curses de toros varen susbstituir un altre tipus d'espec
tacle molt més cruent, o sigui que jo pos en relleu el que 
voste ha dit. 

Respecte de les places desmuntables o lluites d'ani
mals jo no he entes molt bé el que voste ha dit, pero el que 
vull dir és que el text ha prohibeix i després també donar-li 
les gracies per tot el que ha dit quan ha qualificat aquesta 
proposició de.llei d'oportuna i de progressista. 

Respecte del Sr Gómez i Arbona, també donar-li les 
gracies. Efectivament hem basat aquesta llei en altres, pero 
no l'hem copiada, o sigui, hi ha un esfore; de sistematitza
ció, de definicions, hi ha intervengut gent que a titol indivi
dual és competent en la materia, i respecte de les insufi
ciencies li volía dir dues coses. Sobre el tema deIs "jaleos", 
jo entenc que a l'article 4.2, apartat C, quan diu que "que
den excloses de la prohibició les festes centenaries on els 
animals no siguin objecte de mort, tortura, lesions o tracta
ments antinaturals", jo cree que hi caben els "jaleos". De to
tes maneres, estudiln aquest punt i si han de fer una esme
na, la facin, no? 

Respecte de les matances, l'únic que diu l'article 5 és 
que queda prohibida la degollació, pero evidentment les 
matances es poden fer, el que hem de cercar és una mort 
eu tanasica del porc. 

Moltes gracies a tots, per tant, pel seu suport a aquesta 
proposició de lIei. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputat. 

Per favor, Srs Diputats, si no hi ha contrarepliques, i 
"pirr rlllP no n'hi h~ n~<:<:~TPm ~ h v()t~rin 


