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1.-) PREGUNTES: 

1) R C.E. núm. 2.582/90, presentada pel Diputat Sr. Llorenf Rus i Jaume, del Crup Parlamentan SOCIALIS
T A, amb la formulació segilent: 
"Quines noves mesures pensa prendre la Consellena de Sanitat i Seguretat Social, atesos els greus fets succei"ts 
per l'increment de les irregulantats i deficiencies detectades a la indústria CARMA SA. de Marratx{?". 

2) RG.E. núm. 2.616, presentada pel Diputat Sr. loan Mayol i Serra, del Crup Parlamentan NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES, amb la formulació segilent: 
"Té intenció la Consellena d'IndúslrÍa de prendre algun tipus de mesura o previsió davant la situació de la 



DIARI DE SESSIONS / N úm. 100 / 7 de novembre del 1990 

planta de tractament de residus urbans de Formentera?". 

3) R. G.E. núm. 2. 669/90, presentada per la Diputada Sra. Encama Magaña i Alapont, del Crup Parlamentan 
SOCIALISTA, amb la formulació segTlent: 
"En data 23 de febrer d'enguany, vaig demanar a la Consellena de Cultura de la CA.IB. dues qüestions refe
rents al tema musical i a la seva implantació a l'illa de Formentera. La primera de les qüestions em va esser 
contestada puntualment, mentre l'altra encara no ha rebut resposta. Per aixa la torn a reiterar, p er mor de la 
se va importancia i per l'interes que des perta en la joventut i la infimcia de Formentera. 

Pensa la Conselleria posar en marxa l'escola elemental de música a l'illa de Formentera com ho ha fet a totes 
les altres i!les?" 

4) RC.E. núm. 2.670/90, presentada pel Diputat Sr. Pere Serra i Vich, del Crup Parlamentari SOCIALISTA, 
amb la formulació segTlent: 
"Quan pensa el Covern presentar el projecte de llei sobre l'eliminació de barreres fisiques als espais públics?" 

5) RG.E. núm. 2.675/90, presentada pel Diputat Sr. Bemat Tnas i Arbós, del Crup Parlamentari CDS, amb la 
formulació següent: 
"Quantes, quines i en quina data ha realitzat inspeccions la Conselleria de Sanitat als cementiris i a les seves 
ampliacions a les Illes Balears?" 

6) RG.E. núm. 2.637/90, presentada pel Diputar Sr. loan Francesc López i Casasnovas, del Crup Parlamen
tari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, amb laformulació següent: 
"Quan pensa el Covern de la Comunitat Autónoma donar compliment, dins el 1990, al previst a l 'arlicle 39 de 
la L/ei de Normalització Lingüística ?". 

7) RG.E. núm. 2.584/90, presentada pel Diputar Sr. Damia Pons i Pons, del Cnlp Parlamentari SOCIALIS
TA, amb la formula ció següent: 
"Per qu-e la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la CA.IB. anuncia els programes de l 'escola d'ini
ciació a la gimnastica en una barreja de castellil i catala, al marge de l'ús d'una i altra llengua ?". 

11.-) MOCIÓ: 

1) Moció RG.E. núm. 2.578/90, presentada peZ Crup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, sub
següent a la interpe[.[ació RC.E. núm. 2.010/90, relativa al grau de compliment deis acords i les resolucions 
presos pel Parlament de les Illes Ealears. 

Il1.-) PROPOSTES DE RESOLUCIÓ AL PLA QUADRIENNAL DE SER VEIS SOCIALS I AS
SISTENCIA SOCIAL: 

1) R.G.E. núm. 2.585/90, presentades pel Crup Parlamenrari SOCIALISTA. 

2) R C .E. núm. 2.587/90, presentades pel Crup Parlamentari NACIONALISTA r D'ESQUERRES. 

3) R.C.E. núm. 2.588/90, presentades pel Crup Parlamentan POPULAR 

4) RG.E. núm. 2.589/90, presentades pel Crup Parlamentari CDS. 

'. 

nament repartit. I.l.-) PREGUNTA R.G.E. NÚM 2.582/90, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT ILLUSTRE SR. LLOREN<; RUS 1 
JAUME, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. Comenc¡.arem a des
envolupar la sessi6 plenaria ordinaria per a la qual han es
tat convocats, segons J'Ordre del Dia que ha estat oportu-

Comcm.:am pel punt primer, referit a preguntes. Per 
formular la pregunta registrada amb el núm. 2.582/90 sobre 
irregularitats i defici<~ncies detectades a la indústria CAR
MA S.A. de MarraLxí, té la raranla el Diputat Sr. Llorenº 
Rus i Jaume. 

EL SR. RUS IJAUME: 

-
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Moltes gracies, _~. -pi~sident. La pregunta, així com 
diu l'Ordre del Dia, queda clar que soHicitam quines noves 
mesures pensa prendre la Canselleria de Sanitat i Seguretat 
Social, atesos els greus fets succe"its per l'increment de les 
irregularitats i les deficiencies detectad es a la indústria 
CARMA de Marratxí. 

Per que deim aixo? La veritat és que en data 31 de ju
liol ja la Conselleria va contestar una altra pregunta, terce
ra cree, en el seu ordre, que li havia fet aquest Diputat amb 
sol· licitud de resposta escrita, en la qual, després de girar 
una visita a les insta¡'¡acions de CARMA, els serveis de la 
Conselleria havien detectat o detectaren - cree recordar -
diverses deficj(~ncies sanitaries i de funcionament a l'em
presa CARMA. Fets, dins el mes d'octubre, vuit, nou - cree 
recordar - produ"iren que una serie de velnats, aproximada
ment unes sis-centes persones, des de Cas Capita, Pla de na 
Tesa, Pont d'Inca, Ponl d'Inca Nou i Son Ramonell es ma
nifestassin, tant davant l'empresa com davant l'Ajuntament. 

A nosaltres ens agradaria saber que en rensa fer, el Sr. 
Conseller, d'aquesta nova situaci6. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
TAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Grilcies, Sr. President. Hem realitzat distintes visites 
d'inspecció per tecnics de la Conselleria conjuntament amb 
el tecnic municipal, en distinles ocasions, i s'han comprovat 
les següents millores. 

Primer, instai'lació d'un equip de desodorització, mit
jan~nt equip d'ozó, amb l'extracció de bafs del digestor de 
comisos i subproductes, així com de la sala de producció de 
greixos. S'ha comprovat, en visites successives, l'eliminació 
de males olors per les causes anteriors. 

Segon, eliminació de la crema de restes organiques a 
l'aire lliure. 

Tres, eliminació de renous, aconseguiL per canvi de 
motors a I'aire lliure, així com construcció de pan talles ab
sorbenlS i refleclores. 

El digestor de comisos es podria eliminar si es duu a 
terme la realització del centre d'aprofitament i destrucció 
de cadavers d'animals, de comisos i subproductes, tot aixo 
degudament controlat per tecnics competents que actual
ment esta en estudi, per part d'empresa privada, Conselle
ria d'Agricultura i Pesca, aixÍ com de J'Ajuntament. 

Es millorarien aixÍ mateix, les instal·lacions de CAR
MA rcalitzant el cobriment de l'abocador de residus solids 
i la instaJ.laci6 d'extracci6 for~da, amb tractament poste
fior d'ozonitzaci6 de la zona de carrega del digestor. 

Tres, les quadres es troben en condicions higienico-sa
nitaries adequades. A pesar de tol, poden esser causa de 

mol<~sties pels renous i les males olors inherents a la funció. 

La primera i la segona millores estan en fase de realit
zaci6 i es preveu que estiguin acabades a finals d'enguany. 
En compliment del preceptuat en el vigent reglament d'cs
corxadors, segons l'article 9.1, paragraf 2, l'únic mitja apli
cable és el de no autoritzar ampliació d'aquests escorxadors 
que, per la seva ubicaci6, no compleixin les degudes condi
cions, cosa a la qual nosaltres ens pensam atendre estricta
ment. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Rus. 

EL SR. RUS IJAUME: 

Moltes gracies, Sr. President. Jo, Sr. Conseller, cree 
que en certa manera voste reconeix que hi ha Lota una serie 
de deficÍ(~ncies que encara es mantenen i que, pel que diu, 
estan en vies de soluci6 o en fase d'estudi. Jo, la veritat és 
que després - cree que recordar que la primera va esser dins 
l'octubre-novembre de l'any passat; li parl de memoria per
que en aquest moment no la tenc aquí - cree que hi ha ha
gut bé temps que, pels serveis de la seva Conselleria i, com 
voste bé ha dil, juntament amb altres Conselleries, perque 
la d'Indústria va dir que no era competencia seva ni fins í 
tot allo que feía referencia al tema industrial. 

Jo li vull dir que tenim actes d'altres administracions 
que han posat multes de quantia per haver trobat deficien
cies greus internes d'aquesta indústria. Nosaltres, la veritat 
és que amb aquesta condescendencia que la seva Conselle
ría té sobre el tema pensam si aixo seria part de parlar amb 
I'Ajuntament per veure sí d'una vegada hi posen soluci6. Si 
no, entendríem que hi ha una certa connivencia, tant per 
part de vos tes, com per part de la secció municipal. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Canseller. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
TAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. Jo no sé amb qui té connivencia 
vos te. Jo, per descomptat, amb aquestes indústries, ni amb 
cap altra, no en té gens ni mica. És a dir, els seus dubtes em 
pareixen fora de lloc i arnés.? més dins aquesta Cambra. 

Per altra part, hem de dir que totes ks inspeccions 
s'han fet per gent competent i nosaltres, a part de tot aixo, 
el Consell de Govern va aprovar el mes de juny passat de 
l'any 90, una sanció d'un milió i mig de pessetes, que és de 
les grosses que hem posat en aquestes Illes. N'hi ha per 
ventura, dues o tres que l'han sobrepassada, pero el que no 
admet, Sr. Rus, per mal estil, és la insinuació de conniven
cia amb aItres coses. Gnlcies, Sr. President. 

1.2.-) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2.616/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT ILLUSTRE SR. lOAN MAYOL 1 
SERRA, DEL GRUP PAR LAMENTAR 1 NACIONALIS-
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TA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta núm. 2.616/90, sobre la plan
ta de tractament de res idus urbans de Formentera, té la pa
raula el Diputat Joan Mayol i Serra. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

Gnkies, Sr. President. Segons les informacions que 
hem pogut obtenir, de resultes de reclamacions de velnats, 
per motius de caire ambiental, olors, plastics, etc., la planta 
de tractament de residus solids urbans de Formentera no 
funciona com va esser dissenyada_ En concret, no procedeix 
a la trituració de residus i funciona exclusivament com a 
abocador. 

Aquesta planta esta situada a un penyalar marí, sobre 
un deIs torrents penjats de la Mola de Formentera i és evi
dent que els problemes no estan resolts amb aquesta situa
ció, perque una pluja podria provocar un corriment del que 
s'aboca en aquest Uoc cap a la mar i provocar una allau de 
contaminació per plastics o per altres residus a pan deIs 
problemes que en aquests moments genera d'olors, etc. 

Voldrfem saber si la Conselleria d'Indústria té intenció 
de prendre algun tipus de mesura o previsió davant la si
tuació de la planta de tractament de residus de Formentera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller d'Indústria Sr. Gaspar 
Oliver. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<;: 1 INDÚSTRIA 
(Gaspar Oliver i Mut): 

Gracies, Sr. President. Davant aquesta pregunta, Sr. 
Mayol, tenia un dubte i és que - m'ho ha de reconeixer vos
te - és molt amplia. Em parla davant la situació de la plan
ta. Jo he esperat que voste em fes la pregunta i ara sí que 
l'entenc. És davant aquesta problematica que voste em con
ta i voste em diu. 

Realment, hauríem de saber quina és la postura de la 
Conselleria de Comer<;: i Indústria, de la Direcció d'Indús
tria davant aquest tipus d'indústria. L'única competencia 
que tenim sobre el tema és com a Indústria, precisament, i 
Indústria catalagoda dins el reglament de les activitats clas
sificades de les activitats molestes. 

La darrera prova que tenim d'aquest abocador de For
mentera és que, en data del 18 d'abril del 90, I'Ajuntament 
va presentar un projecte d'acord amb les prescripcions que 
havia fet la mateixa Direcció d'Indústria amb una serie de 
visites a aqueix abocador, en les quals a I'Ajuntament se li 
va indicar quines eren les millo res que havien de fer perque 
aqueix abocador estas dins lIei, és a dir, que complís la L1ei 
de Fems del 75. Llavors, és la darrera notícia que tenim 
respecte d'aquesta indústria. 

No sé, no li puc contestar, en aquests moments, si ja 
ha escomes aquest projecte o no l'ha escomes, pero sí vull 
que quedi ben cIar és que, com que aixo és una activitat 
classificada, qui dóna la llicencia d'obres, la llicencia d'o
bertura, és precisament també qui pot llevar la llicencia, ja 
que totes les activitats classificades són competencia, única
ment i exclusiva de l'Ajuntament respectiu, en aquest caso 
No vol dir aixo que nosaltres tanquem els ulls davant una 
problemarica com aquesta. Jo cree, de tates formes, que la 
solució definitiva per a Formentera és el pla de residus so
lids per a Eivissa i Formentera. Esperem que surti molt 
prest, pero mentrestant, no vol dir aixo que I'Ajuntament 
no hagi de tenir les seves instal-lacions i el seu abocador en 
condicions i evidentment, dins la Llei del 75. Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr. Presillent. Jo anava seguinl la resposla del 
Conseller amb preocupació perque no hi havia referencia a 
l'eina que jo cree que disposa i que té la responsabilitat 
d'utilitzar per solucionar aquesta situació insatisfactoria, 
que és precisament el pla de residus solids, que ha de con
templar la solució definitiva del problema del Cap de Bar
baria. M'excús, especialment amb la Sra. Magaña, perque 
m'he confús geograficament i he citat la Mola pero volia ci
tar el Cap de Barbaria. 

Jo voldria demanar al Conseller si a part d'aquesta de
claració d'intencions sobre que el pla de residus solids es
perem que el resolgui, coro que el pla es redacta a la seva 
ConseHeria, ens pot dir en quins termes pensa resoldre la 
situació deIs residus solids de Formentera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(Gaspar Oliver i Mut) : 

Gracies, Sr. President. Jo també vull fer constar, abans 
de res, Sr. Mayal, que no m'agrada, perque no és just, que 
es basi la responsabilitat en el tema de rcsidus solids en el 
Govern de la Comunitat Autonoma, perque, qui realment 
té la responsabilitat d'eliminar correctament els residus so
Iids són precisament els ajuntaments. 

Davant aquesta no vuJl dir incompetencia, pero sí dei
xadesa, fins a segons quins punts, que les corporacions 10-
cals, els ajuntaments no ho han duit a terme, el Govern ha 
decidit treure un pla de residus solids. Bé, jo Ji he de dir 
que aquest pla, com voste sap, una vegada que surti a Hum, 
és un pla que es posara a inforroació pública durant dos 
mesas. Voste ja té experiencia en aquests temes i recordara 
el de Mallorca i per tant, dins aquests dos mesos podra fer 
totes les al·legacions que es vulguin fer sobre el tema i 
aportar les solucions. Pero, sense cap dubte, el pla compli-

' . 
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ra els crHeris aprovats per aquest Parlament per unanimi
tat, que són els que marquen la confecció del pla director 
per a Eivissa i Formentera. Gracies, Sr. President. 

1.3.-) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2.669/90, PRESEN
TADA PER LA DIPUTADA ENCARNA MAGAñA I 
ALAPONT, DEL GRUP PARLAENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el núm. 
2.669/90, sobre l'escola elemental de música a l'ilIa de For
mentera, té la paraula la Diputada Sra. Encarna Magaña i 
Alapont. 

LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Sí, gracies, Sr. President. Tal com diu el mateix enun
ciat de la pregunta, pens que és important que també For
mentera pugui comptar amb una escala elemental de músi
ca i que, per tant, es consolidi la seva creació. 

L'any escolar 89-90 es varen impartir algunes classes 
de forma experimental i sense dubte, varen resultar un exit 
d'assistencia i d'interes per part de l'alumnat de Formente
fa. Per lOt aixo, jo demanaria a la Sra. Consellera si pensa 
posar en marxa l'escola elemental de forma consolidada a 
l'illa de FOfmentera durant l'any escolar d'enguany, 90-91. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura, Educació i 
Esports, Sra. Maria Antonia Munar. 

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. No, la Conselleria no pensa po
sar en marxa cap escala de música a Formentera perque no 
és aquesta la nostra [unció i tampoc no s'ha posat a cap al
tra illa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula la Diputada Sra. Magaña. 

LA SRA MAGAÑA 1 ALAPONT: 

" Jo tenia lnoves, a través deis pressuposts, que hi llavia 
tilla pan ida de transferencia als ajuD1aments, de subven
cions, perque posassin en marxa aquestes escoles i. per 
tant, sabia també que I'ajuntamcnt havin [el dues peticions 
él h Cun~elleria. Una, se li va concedir, I'any passat i I'ajun
larncnt b va reiterar enguany. Per tant, pensava que per 
ventura la Conselleria sí que pensava donar aquesta sub
'.'eDció i que I'escola es tornaría a posar en marxa enguany, 
Impartint classes com ja s'havía fet rany passat. Gracies, 

EL SR. PRESfOENT: 

Té la pariada la Sra, Crmsellcra. 

...... _~ 
... 9 

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Són dues coses diferents, aixo 
que voste em diu. La Conselleria no crea cap escola de mú
sica. La Conselleria no posa en marxa escoles de música. 
No ho ha fet a cap illa. Tampoc no ho pot fer a Formentera. 

El que sí pot ter i estam disposats afer és, d'acord amb 
una ordre de la Conselleria, de dia 9-6-86, facilitar la inte
gració de les escoles municipals ja existents a la xarxa d'es
coles elementals de música de la Comunitat, sempre i quan 
reuneixin, aquestes escoles, uns requisits que aquesta ordre 
especifica. Una vegada aquestes escoles municipals comple
xen aquests requisits, nosaltres les acceptam i les integram 
dins aquestes escoles elementals de música de la Comunitat 
Autónoma. 

La sol·licitud de )'Ajuntament de Formentera, que sí 
hem rebut, no reune ix els requistis i a més a més ens dema
na la creació de l'escola, cosa que, com li he dit, no podem 
fer nosaltres. Són ells els qui l'han de fer. Que quedi ben 
ciar, no obstant, que considerant el problema que té For
mentera perque és una illa i té un nombre d'habitants re
duü i dificultat amb el professorat de música, la Conselleria 
sí que esta disposada a donar el suport tecnic necessari i 
també la corresponent subvenció, com es va fer l'any passat 
i a la llarga, integrar aquesta escala, que pugui crear el mu
nicipi dintre de la nostra xarxa d'escoles elementals de mú
sica. 

El que no podem fer, repeteixo, és crear, al marge de 
l'ordre que regula els mecanismes d'integració i substituir 
allo que creim que són obligacions de l'Ajuntament per 
part de la Comunitat i de la Conselleria en concret. 

1.4.-) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2.670/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT IL·LUSTRE SR. PERE SERRA 1 
VICH, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 2.670/90 sobre el projecte de 
lIei d'eliminació de barreres físiques als espais públics, té la 
paraula el Diputat Sr. Pere Serra i Vich. 

EL SR. SERRA 1 VICH: 

Gnlcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: dia 28 de 
setembre del 89, a proposta del Grup Parlamentari SO
CLt\LISTA, es va debatre en aquesta Cambra una Proposi
ció no de Llei sobre eliminació de barreres físiq ues als es
pais públics, nous edificis i 10caIs d'ús o concurrencia públi
ca. No sé si ha deuen recordar, peró si no, jo els record que 
va esser un d'aquelles dies de flors, violes i romaní, que tot
hom va estar d'acord i les intervencions totes varen anar en 
el mateix sentit que aixó era necessario De problema de 
lemps, no n'hi llavia, perque aquesta proposta es feia en el 
sctembre i es donava un termini de temps que era el primer 
semestre de I'any en curso 

AJa bé, a I'entrada d'aquest mes, ja duim cinc mesos 

-
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d'incompliment d'aquesta proposta. Per tant, demanam 
quan pensa el Govern presentar el Projecte de Llei sobre 
eliminació de barreres físiques als espais públics. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller d'Ordena
ció del Territori. 

EL SR CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Sáiz i Gomila): 

Gracias, Sr. Presidente. Mire usted, Sr. Serra, la expli
cación es un poquitín más compleja de como usted la ha 
dicho, aunque está muy bien presentada. Realmente, en la 
Proposición no de Ley que presentó el Partido Socialista y 
que fue aprobada, hablaba de una ley que regulase y permi
tiese la eliminación de barreras físicas en espacios públicos, 
nuevos edificios y locales de uso o concurrencia pública. 

Bien, yo creo que en aquel momento ya se informó. 
Existe un Decreto estatal, Real Decreto 556/89 que regula 
precisament todas estas condiciones de acceso a los edifi
cios. Consecuentemente, no hay por qué someterlo a una 
nueva regulación. Y esa es la opinión que creo que se ex
presó, a pesar de que después posteriormente fue aprobado 
por la Cámara. Eso está absolutamente regulado por la Ad
ministración del Estado a través de un Decreto en cuya re
dacción participaban; entre otros organismos, todas las co
munidades autónomas, concretamente un arquitecto de 
nuestro servicio de vivienda, etc., y entendemos que regula 
de una manera completa y total el acceso pero ciertamente 
a los edificios y no a los espacios públicos. 

Entonces, en cualquier caso, la proposición que apro
bó este Parlamento debía haber sido pedir una Ley para re
gular la accesibilidad en los espacios públicos, no en los 
edificios y espacios públicos. Usted, la pregunta, la hace 
muy bien. De lo otro se olvida y nada más se refiere a los 
espacios. Pero no es lo que acordó la proposición. 

En cualquier caso, en la misma forma que se hizo esta 
primera redacción, pensamos y hemos intentado que tam
bién se estudiase y se consiguiese a nivel nacional y común 
para todas las comunidades, otro decreto referente a los es
pacios públicos. Por distintas razones que no son al caso 
parece que no acaba de cuajar y que no se va a conseguir 
esta redacción como se hizo para los edificios. En conse
cuencia, vamos a acometer nosotros, tal c.omo pidió el Par
lamento, la redacción de esta ley, que en cualquier caso va
mos a presentar antes del inicio del próximo período de se
siones pero conste que si se ha demorado ha sido en un in
tento de que igual que se regulan los edificios, también los 
espacios públicos fuesen regulados con carácter general. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr. President. Ens alegra, Sr. Conseller, saber 

que fa comptes intervenir en aquesta materia. Nosaltres no 
entram de qui és la competencia. Creim que el dia que es 
va debatre la Proposició no de Llei que, per desgracia, vos
te no hi era, i a més, jo pens que el seu partit ho va agafar 
com una qüestió de caracter social quan, en realitat, pol es
ser que, per a les persones a les qui afecti sigui una qüestió 
social pero la reglamentació d'aquest tema és una cosa de 
caire urbanístic clarament i tot quant voste m'ha dit ja es va 
debatre. 

És cert que no només són la tercera edat, no només 
són els infants, no només són els disminuits físics, sinó que 
hi ha altres co¡'¡ectius, com puguin esser dones embarassa
des, com pugui esser qualsevol persona a un moment de 
deficiencia física, per tant, tota aquesta gent demana poder 
passejar per dins la ciutat amb la mateixa !libertat que ho 
fa qualsevol altre ciutada. Per tant, creim que aquí, anar a 
discutir si és competencia d'un o competencia de I'altre no 
hi cal. Nosaltres simplement demanam que s'arregli aquest 
problema. Creim, i n'eslam conven<suts i així ho varem dir 
en el seu moment, que tenim competencies per fer-ho. 

Per tant, li repetesc una vegada més. Ens alegram que 
pensin resoldre aquest problema. Ara bé, pensam que amb 
el temps que tenien, amb el temps que es va donar dins 
aquest Parlament, pensam que s'hagués pogut fer dins 
aquest temps. Gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller d'Ordenació del Territo-
ri. 

EL SR CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Sáiz i Gomila): 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo creo que no he he
cho ninguna cuestión de bandera el que fuese competencia 
de unos o de otros. He dicho que si en el tema de los edifi
cios se había resuelto conjuntamente por la Administra
ción del Estado y todas las comunidades autónomas, había
mos intentado que en el tema de los espacios públicos se 
resolviese igual porque creemos que es positivo para toda 
la sociedad. En todo caso, no ha podido ser así y lo intenta
remos resolver por nuestra cuenta. De todas formas, habrá 
que ver qué entendemos por eliminación de barreras arqui
tectónicas. 

1.5.-) PREGUNTA RG.E. NÚM. 2.675/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. BERNAT TRIAS 1 ARBÓS, 
DEL GRUP PARLAMENTARI CDS. 

EL SR PRESIDENT: 

La pregunta núm. 2.675/90 que formula el Diputat Sr. 
Bernat Trias, si no hi ha inconvenient per part del plenari, 
es fan! dema, ates que forma part d'una bateria de tres que 
a I'hora de repartir les preguntes, n'han posal una avui i 
dues dema. Quedaria posposada fins a clema i es farien les 
tres conjuntament. Bé, una després de I'altra. 

1.6.-) PREGUNTA RG.E. NÚM. 2.637/90, PRESEN-
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TADA PEL DIPUTAT SR. lOAN FRANCESC LÓPEZ I 
CASASNOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el núm. 
2.637/90 sobre el compliment de l'article 39 de la Llei de 
Normalització Lingüística, té la paraula el Diputat Joan 
Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr. President. La pregunta és molt concisa, 
perque la Llei de Normalització Lingüística estableix una 
prescripció de cara al Govern de la Comunitat Autónoma 
de compareixer i informar anualment al Parlament de les I
lles sobre l'evolució de planificar, organitzar, coordinar i 
supervisar el procés de normalització lingüística. 

Per a~ó demanam, dins I'any 90, quan té previst el Go
vern compareixer per explicar, per donar compliment a 
aquesta prescripció. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar aquesta pregunta, la Consellera de Cul
tura, Educació i Esports, Sra Maria Antonia Munar. 

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS (Maria Antónia Munar i Riutort): 

En concret, era qua n pensa el Govern de la Comunitat 
donar compliment a l'article 39 de la Llei de Normalitza
ció n Lingüística i la resposta és que nosaltres donam com
plirrient a l'article 39 de la Llei de Normalització Lingüísti
ca o aixó pensam, almenys. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr. President. Re~lment, estam sorpresos d'u
na resposta com la que dóna a la nostra pregunta. Honora
ble Sra. Consellera: l'article 39 diu, d'una manera taxativa, 
inequívoca, que ha d'in[ormar voste o el Govern anualment 
al Parlament sobre l'evoluci6, repetesc, de la planificació, 
organització, coordinació i supervisió del procés de norma
lització de la Ilengua catalana. Al Parlament. Ho pot fer 
m¡tjan~nt totes les possibilitats que li dóna el Reglament. 
Normalment es fa a través d'una comunicació parlamenta
ria, del Govern al Parlament o bé una compareixen~ da
vant la comissió pertinent. Peró aixó, Sra. Consellera, fins 
al moment d'avui, no s'ha donat. Nosaltres li demanam de 
quina manera pensa complir-ho, perque si voste ens diu 
que ja ho esta complint, digui'ns como 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la pamula la Sra. Consellera d'Educació i Cultura. 

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Miri, el Govern de la Comuni
tat Autónoma ha assumit amb for~ interes la planificació, 
l'organització, la coordinació i la supervisió del procés de 
normalització lingüística de la !lengua catalana. Primer 
apartat de l'article 39 que voste m'ha mencionat. 

També ha informat anualment sobre la seva evolució 
en el Parlament. 1, amb aquesta finalitat, ha creat i posat en 
funcionament un servei que té per objecte aquestes fun
cions assenyalades i ha incrementat durant l'exercici del 
1990, el nombre de professionals que treballen pel servei 
de normalització lingüística. Tot i que reconeixem que les 
gestions que el servei duu a terme en aquests moments són 
moltes, són molt diverses i el nombre de professionals que 

• treballen en aquest servei pot quedar en l'exercici proper, 
insuficient. No obstant, en aquest moment, el servei esta 
agilitat considerablement i creim que podem dir que dóna 
els resultats que nosalLres ens havíem proposat i que el ser
vei és corree te. 

1.7.-) PREGUNTA RG.E. NÚM. 2.584/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. DAMIÁ PONS 1 PONS, DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 2.584/90 sobre barreja de ca
tala i castella al programa de I'escola d'iniciació a la gim
nastica, té la paraula el Diputat Sr. Damia Pons i Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia) : 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: dia 29 d'abril del 
86, aquesta Cambra, per unanimitat, afortunadament, va a
provar la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Ba
lears. Aquesta Llei és comprensiva amb una situació socio
lógica en la qual si hi ha un ús general del catala, no hi ha 
un coneixement generalitzat, escrit, d'aquest idioma i per 
tant, preveu situacions transitóries d'un determinat bilin
güisme a fi de no crear en absolut una Iluita en una materia 
en la qualla voluntat d'aquesta Cambra va demostrar que 
hi havia un consenso 

Ara bé, ens ha sorpres és que el Govern de la Comuni
tat Autónoma que, d'acord amb l'article 6 d'aquesta matei
xa Llei té com a oficial el catala, faci un anunci d'activitats 
de l'escola d'iniciació a la gimnastica, concretament la Con
sellcria de Cultura, Educació i Esports, en el qual no es 
practica ni I'ús del catala correcte, ni del castella correcte -
podríem entendre que s'optas per un o l'altre -, sinó que hi 
ha una barreja realment impresentable deis dos idiomes. Hi 
ha una quantitat de castellanismes increlble i ens agradaria 
sentir una explicació satisfactória i convincent. Crec que és 
impossible de trobar, peró ho demanam: per que es pro
dueix aquesta situació en que el Govern demostra un ús to
talment inadequat del catala i del castella i que, per tant, en 
Iloc de donar llum als ciutadans en materia lingüística, dó
na si no fum, almanco molta incorrecció. Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Sr. Pons: demostri-m'ho, aixo, 
perque últimament em fa unes preguntes que no localitzam 
maí. L'altre dia em demanava un butlletí de la Comunitat 
Autonoma que era un butlletf de l'Estat, d'una data que no 
era la ma teixa. 

Ara avui em diu que nosaltres anunciam en catala i en 
castella i amb faltes en els dos idiomes. Miri: a la Conselle
ria, tots els anuncis del programa de l'escola d'iniciació a la 
gimnastica només els feim en catala, no els hem [ets en cas
tella. Si voste em demostra que n'ha sortil algun en castell<l 
o en catala de forma incorrecta, no dubti ni un moment 
que ho corrcgirem. 

EL SR. PRESlDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: ja ha tornat a sortir 
el butlletí! Per cert, s'han preocupat de fer una rectificació 
formal en el ButIletí Oficial? 

Ara tornem al tema de la normalització lingüística. 
Vos te vol demostració. Després li passaré el paper, deguda
ment subratllat. Ara mateix li passaré, pero convendria que 
la Cambra prengués nota de la quantitat de disbarats que 
es poden escriure en una pagina. Si continuam per aquest 
camí, arribarem a superar el famós discurs del President 
Gabriel CañelIas. 

N'hi diré alguns: dins un escrit formulat en catala, apa
reixen "grupo", "horario", ''precio'' i lIavors apareix "grup", és 
a dir, que la persona usa les dues formes . Deu esser una 
forma de bilingüisme. Apareixen "socios" i apareix "soci". 
Apareixen "pessetes" i apareixen ''pesetas''. Sra. Consellera, 
si aixo no és una mostra d'incultura lingüística i duu la cap
<,:alera de la Conselleria, que véngui algú i ens ho demoslri. 
Ara a continuació li passaré aquest escrit. Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura, Educació i 
Esports. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riuton): 

Gracies, Sr. President. No puc replicar al Sr. Pons per
que li he dit que em passés el paper i jo no l'he visl. Si ell 
té raó, jo estaré a la seva disposició per corregir-lo, pero 
cree que realment no e ra un anunci de I'escola d'iniciació a 
la gimnastica artística. 

II.-) MOCIÓ R.G.E. NÚM. 2.578/90, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, RELATIVA AL GRAU DE COMPLI
MENT DELS ACORDS 1 LES RESOLUCIONS PRESOS 
PEL P ARLAMENT DE LES ILLES BALEARS. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el punt primer de l'Ordre del Dia, entram a de
batre el punt segon que es refereix a la Moció registrada 
amb el núm. 2.578/90, subscrita pel Grup Parlamentari NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES, derivada de la Inter
pe¡.¡ació núm. 2.010/90, sobre el grau de compliment deis 
acords i les resolucions presos pel Parlament de les IlIes 
Balears. 

Per defensar aquesta Moció, i per pan del Grup pre
sentant, té la paraula el seu porlaveu, Sr. L6pez i Casasno
vas. 

ELSR. LÓPEZ r CASASNOVAS: 

Sr. President; Sres. i Srs. Dipulats: fa un moment aca
bam de constatar, en el torn de preguntes, com aquesta 
Cambra, arran de preocupaci6 detectada per I'oposició d'a
quest Parlament, inlerpel·la el Govern, demana al Govern 
sobre incompliments. 

El Diputat Sr. Pere Serra parlava de plens on aquí s'ha 
parlat de f10rs i violes i romaní, on hi ha hagut consens i -
s'han aprovat per unanimitat acords i resolucions parla
mentaris, una de les quals palesament incomplerta i reco
negudament incomplert per part del Conseller d'Obres PÚ

bliques d'aquesta Comunitat Autónoma. Sense anar més 
enfora, pero, també I'article 39 de la L1ei de Normalilzació 
Lingüística constatavem ara que romania inedil i incom
plert o, almanco, les interpretacions que feia el Govern d'a
quesl anicle eren palesament contraries al ylle la Llei esta
bleix i diu. 

Nosaltres, per a~o, voldríem iniciar la defensa d'aques
la Moció - Moci6 que, com veurem, ha estal degudament 
retallada - esmentanl un senyor, Fernando Pessoa, que no 
era cap consc[[er i que en el seu LLibre del desfici dóna 
aquest bon conse!!: "que ningú no digui de tu el que el ríu 
pOl dír deIs marges, que exis teixen per limitar-l o. Abans no 
córrer en la vida. Abans assecar-se que somniar." Pero la 
bellesa d'aquest pen~ament al Parl ament, no Ji és apJi.cah le. 

Quan el Govern de la Comunital AUlonoma corre 
com cavall desboca t, esperonal tal vegada ara per les elec
ciuns properes, qua n els seus somnis de la ra6, somnis de la 
raó que salen engendrar momtre~, la manca de planificació 
racional, el campi qui pugui, la sobrassada que penja, COlil 

s'ha definit aq llí manla vegada, necess ita que el Parlament 
hi posi marges, necessitéi correcci6 de la dem(;cracia repre
sentativa i, en definitiva, mesures higieniques i de control. 
El ParlanEnt ha de preservar la seva entitat estatutaria i 
aquest prescrvatiu - "posa-te'l, posa-Ji· hu", ~~ igual - !lO é3 

tan el<'ís tic com d'allres. Exigeix del Govern I'cxercici de la 
cl~lUsula (k conscienl:ia. Sls maf!am ems, le:; I!ei~, s'lian de 
complir. Transgredir ks lIeis és peuli. Le5 reco(mlnacions 
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també 'han de procurar complir i si no, s'han d'explicar les 
causes de per que la madre superiora no ha refusat o tia re
fusat els recados, com es deja també en el debal. 

Al Grup NACIONALISTA l D'ESQVERRES, des
prés d'anaLil:t.ar dctalladamenl, creguin-me, el incompli
menlS d'acords i rcsolucions presos per aquest Parlamenl, 
00 li quedava a llra oluciÓ, aJlra proposta, que dema nar 
que voStCs, Sres. i Srs. Diputats, reprovassin at¡uesla aClitud 
del Govern. Amb altres paraules, condernna sin, per im
procedenl, aq uesta conduela. Conducta, pero tlue no es li 
mita Llomés él la qües lió de l'incompliment dc lI is que d · 
per si ja é prol! greu, sinó que nosallrcs I'eixamplarlem 
tilmbé a la forma de co ntes tar () de no contestar les pregun
tes . 

És cert que l'oposició demana. És cert que hi ha deter
minats Diputats que demanam o demanen més que d'altres. 
Peró creguin-mc que ens anima sempre l'objectiu fonamen
tal de l'exercici de la democracia representativa. I no és de 
rebut, al nostrc entendre, que una pregunta en que dcma
navem la cobertura que havia donat la Societat Arqueoló
gica Lul·tiana a la compra d'un tresoret almohade, se'ns 
contestas - i no és una obsessió d'aquest Diputat que li par
Ia, perque la reposta també s'ho treu - que segons les cinc 
accepcions del Diccionario de la Real Academia Española, 
perque no són tan autonomistes, al Govern, per contestar 
amb el Diccionari cataLa-valencia-baLear, ens diguessin que 
la "cobertura" significa ceremonia por la qwl los grandes de 
España tomaba.n posesión de su dignidad poniéndose el som
brero delante del reo. Ac;ó són frases, potser, que intenten 
desviar I'atenció cap a una resposta concreta. 

El problema, ido, si cntram en qüestions de filología, 
ens hauria de dur també a analitzar que significa censurar, 
que significa reprovar. Perque no hi ha dubte que la Moció 
de Censura que nosaltres podríem presentar pero que no té 
cap possibilitat de reeixir venint de qui ve, d'un Grup tan 
minoritari com el nostre, malgrat que no li falti raó, es pot 
entendre també com una Moció de Reprovació. r encara 
que no en puguem parlar en aquesta tribuna d'oradors, jo 
Sres. i Srs. Diputats, he d'agrair als membres de la .Mesa 
que van negar-se a no deixar-nos dcbatre la reprovació. r hi 
ha precedents que aquí s'ha tractat, dia 24 de novembre del 
88 una Moció semblant a aquesta presentada pel Grup SO
CIALISTA i que va esser desgudament admesa i tramitada 
[Jer la Mesa. 

Mala SOft. Jo, Sr. Presiden!. Hauré de dir una altra co
sa: a la Grecia antiga, a la Grecia de Pericles, una vegada 
cada any era proposat a debat si la seguretat de l'Estat i de 
la democracia d'Atenes exigia I'exilí polític d'un personat
ge. El poble era cridat a votar. Cada ciutada escrivia en el 
seu oSlracon, un bocinet de gerra o de vas cober! de cera 
endurida, el nom de I'home polític, de qui s'havia comentat 
amb anterioritat la conveniencia de desterrar-lo. El nom 
que més vegades fos cscrit a I'ostracon designava I'home 
que havia d'anar-se'n d'Atenes i no tornaria abans que no 
passessin deu anys. L'ostracisme s'havia esdevingut. 

Potser hauria estat més pertineot, des del punl de vista 
de la mccanica parlamentaria, que el oostre Grup hagués 

presentat no una Moció de reprovació sinó una Moció 
d'ostracisme. Pensam que els fets, que són molt més impor
tants que les paraules, avalen la nostra raó. En conseqüen
cia, si avui només podem posar a votació el fet d'exigir, de 
reclamar, d'instar el Govern de la Comunitat Autónoma a 
complir tots els punts incomplerts que té davant aquesta 
Cambra, sabem que no deixani d'esser un aItre punt que, si 
s'aprovava, romandria probablement incomplert. 

Peró la nostra obligació és aquesta. 1 demanam de tots 
vostes, Sres. i Srs. Diputats, que coosiderin l'oportunitat de 
fer aquesta instancia des del Parlament, que considerin 1'0-
portunitat de dir al Govern de la Comunitat Autónoma 
que si bé és cert que no totes les proposicions no de lIei a
provades, que no totes les mocions o resolucions poden es
ser puntualment complides, també és cert que el Govern té 
I'obligació reglamantaria de compareixer i explicar per que 
una proposició no de !lei, per que una recomanació 00 pot 
esser acomplerta. 

Ac;ó no es fa habitualment. És cert també que els 
Grups de I'oposició tenim la possibílitat d'acabar exigint 
que els acords incomplerts facin compareixer el Govern. 
Ac;ó és el darrer punt de la tramitació reglamentaria. Peró 
vos tes no deuen ignorar, Sres. i Srs. diputats, tal com esta 
de carregada la tramitació d'aquesta Cambra, que a~ó esde
vé for~a difícil, per no dir impossible. 

Recordo ara mateix que el Grup SOCiALISTA té pre
sentades, i el nostre Grup també, diverses reiteracions de 
preguntes que a la vegada ja varen esser reiterades en anys 
anteriors. AJgunes vénen des de I'any 88. Tenim també 
sol· licitud de tornar a coneixer i a debatre proposicioos no 
de lIei aprovades. Peró és clar, la Mesa del Parlament co
neix les dificultats que té per encaixar dins els poes plens 
que ens queden en els períodes de sessions, aquestes qües
tions que, per mi, són fonamentals. 

Acabaré, per tant, aquesta defensa d'una Moció am
pliamcnt segmentada, ampliament desactivada en el seu 
contingut, demanant que, per dignitat parlamentaria, Sres. 
i Srs. Diputats, indiferentment del Grup que siguin, facio 
un acte de fe en la democracia i demanin que el Parlament 
exigeixí recuperar el 1I0c que ha de tenir, Iloc nuclear, !loe 
central dins la nostra Comunitat Autónoma. 

Nosaltres, que som un Grup Parlamentari que hem de
fensat sovint temes com la desnuclearització de la badia de 
Palma o la desnuclearització a la Mediterrania, no podem 
admetre que rúnica desnuclearitzaeió que aprova aquest 
Govem sigui la del Parlament. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern, Sr. Joao 
Huguet. 

EL SR. VrCEPRESIDENT DEL GOVERN (Joan 
Huguet i Rotger): 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: la veritat és que en 
aquesta Moció, poca cosa s'hi pOl afegir als arguments que 
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ja es van expressar pels diferents Grups Parlamentaris, com 
també pel Govern en el debat passat sobre la interpeHació 
que va presentar el Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES. 

Jo voldria comen<?lr dient i insistint una vegada més 
que la posició del Govern ha estat, és i sera sempre de res
pecte al Parlament. No pot esser d'altra manera. El grau de 
respecte a aquest Parlament o a qualsevol altre parlament 
pel Govern podra esser interrpetat després de diferents ma
neres pels diferents grups polítics, pero no crec que ningú 
no pugui dir que aguest Govern o cap altre govern no té 
respecte al Parlament d'alla on ell mateix emana i sorgeix. 1 
tampoc no crec que es pugui dir que faci desdenys al Parla
ment. Ni ha estat mai la nostra intenció, ni ho és, ni ho sera 
mai. 

Voste mateix avui ha fet una cxpressió que jo recull, 
perque jo mateix també la vaig fer en aquesta tribuna: pro
curar complir tots els mandats que emanen d'aquesta Cam
bra és l'objectiu del Govern, la scva obligació i la seva fei
na, que des de la Vicepresidencia o relacions institucionals, 
s'intenta complir dia a dia. De vegades amb més fortuna, de 
vegades amb menys i no es tracta una altra vega da de fer 
aquí el rosari de tates i cadascuna de les proposles , resolu
cions, proposicions no de \lei, ni tampoc de tornar a posar 
damunt la taula dades comparatives amb altres parlaments. 

No hi ha cap mica de dubte, Sr. López, que el Parla
ment esta per legislar i controlar l'acció de Govern. 1 el 
Govern esta per governar i complir els mandants que ema
nen d'aquest Parlament. Pero tampoc no hi ha cap mica de 
dubte - i voste, en ar;o, en un acte d'honradesa - ho va dir 
damunt la tribuna, tenguin en compte que en altres parla
ments en els quals hi ha una majoria absoluta, és cIar que 
el Govern té molt menys feina parlamentaria, perque ja 
s'encarrega el Grup que li dóna suport que no passi res. 

Voste mateix va justifi car quina era la diferencia d'uns 
parlaments a uns altres. Vos te mateix va justificar que en el 
Parlament nacional es tiguin a un 10% de proposicions de 
llei del que estam aquí. Precisament perque hi ha una ma
joría absoluta i estable que no deixa passar. Per tant, el 
grau de compliment en aquest Govern és molt superior i 
molt més dificultós que altres governs, pero també vull re
marcar molt ciar que aixo no eximeix aquest Govern de no 
complir. 

[ vuIl dir aC!0 per si hi ha hagut qualque dubte o qual
que mala interpretació sobre les paraules que s'hagin pogut 
dir. Pero a mi em preocupa que voste ha emprat una frase 
que no va esser el primer, voste no ho va dir aquí. L'ha em
prada perque un altre portaveu d'un altre Grup ho va dir: 
allo de recados a la madre superiora. Fins i tot em va fer 
gracia quan ho va retreure perque em va semblar que era 
com una broma, que em retreia. Pero avui ja em comenr;a a 
preocupar, perque el Diputat sap que aquest comentari és 
un comentari que va fer aquest Viccpresident en el pass a
dís d'aquesta Cambra a un company seu i que ell el va sen
tir quan passava. 1 a~o no es pot elevar a categoria de dog
ma i dur-lo anit a aquesta Cambra. Si nosaltres ens dedicas
sim aquí a dur tot el que sentim dins eIs passadissos de ca-

!!! 

da un deIs nos lees Diputats jo no sé que seria. Per tant, 
passaré per damunt aix<). Aquest comentari no té ni forC!3 
ni cap tipus de consistencia (ler si mateix. Voste ha sentil 
comentaris molt més bons o altres bromes dins el Parla
ment o dins els passadissos que indiscutiblement, voste ma
teix ho ha demostrat: la seva personalitat i la seva capacitat 
ni tan soIs fan que els dugui aquí perque no és ayo el que 
tenim a debat. 

Compromís de donar explicacions. No em cauen els 
anells per reconeixer que en aixo té tota la raó i en altres 
coses. Han de donar explicacions. Tractam de donar-neo Sí 
que em puc comprometre a venir més sovint, ja sigui des de 
la Vicepresidencia o des de les Conselleries corresponents, 
a donar explicacions sobre proposicions o resolucions no 
complides. Pero és que encara que les donem, normalment 
no és a satisfacció deis diferents Grups Parlamentaris. Per 
tant, el Grup Parlamentari no la d6na com a assumida, com 
a explicació, sinó que reitera una vegada més ¡'ineompli
menl. 

AyO ha passat, vostc ho sap, en scgons quins casos. No 
vull fugir d'un tema coneret que vos te posa damunt la tau
la, com són les directrius d'ordenaci6 territorial. És cert, i 
aquesta és una pregunta que no fa falta que la vinguem a 
explicar en aquesta resolució o en aquest incompliment, 
que és cert, sinó que s'ha reiterat una i una altra vegada a 
aquesta Cambra per que encara no s'ha pogut dur a tcrmc. 

1 a mi em seria molt comode consolar-me en totes les 
altres comunitats autonomes i a nivelJ de l'Estat espanyol 
dient que no n'hi ha cap ni una que les tengui fetes. 1 és de
gut a la gran dificultat que aixo su posa. Peró així i tat s'ha 
de donar eompliment. 

1 cregui'm, per acabar ja amb aquesta interveneió, que 
no fa falta que s'insti el Govern a complír: ha de complir. 
Pero jo li vaig mantifestar i Ji vull acabar la intervenció 
també amb les mateixes paraules que vaig dir en el seu mo
ment, la setmana passada o I'altra, i és que per nosaltres, i 
no per nosaltres, per llei!, el Parlament és la primera insti
tució democratica de qualsevol estat democriHic i que, per 
tant, des deIs grups parlamentaris, pero el Govern, el pri
mer, li ha de lenir el maxim de consideració i respecte. 

Que nosaltres tenim voluntat de complir? No hi posi 
cap mica de dubte, pero aquesl compliment, i voste té bona 
documentació, aquest compliment es ta en [unció de les 
possibilitats humanes i les possibilitats economiques per 
dur-ho endavant, perquc hi ha moltes vegades inform3ci6, i 
aixo no ho han vist, en aquesta legislatura, si no 3 la passa
da, que la magnitud d'informació que es demanava era tan 
grossa que a vegades suposava fotocopiar arxius sencers. 
Vos te, aixo, ha sapo 

Per tant, cregui'm, Sr. López, que el respecte al Parla
ment ningú no pot posar en dubte que el Govern no en 
tengui, perque, com he dit abans i com he dit al principi, el 
Govern, com qualsevol govern, emana precisament de la 
voluntat d'aquest Parlament. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
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Srs. portaveus deis Grups Parlamentaris que hi vulguin 

intervenir? 

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

EL SR. TUELLS 1 JUAN: 

Gracias, Sr. Presidente. Esta es la continuación o la in
terpelación de la sesión anterior, sobre la que se hizo muy 
rapidamente un inventario o bien un rosario de los acuer
dos adoptados por el Parlamento y que sufrían un retraso 
considerable hasta el punto de que podían calificarse de in
cumplimientos perennes y sistemáticos del Govern. La 
cuestión ya no estribaba entonces en si había un simple re
traso sino que ya, acabándose como está la legislatura, era 
tiempo para que estos acuerdos hubieran podido ejecutarse 
en un porcentaje mucho más elevado. 

Esto nos trae a esta Moción, quc, concretamente, dice 
que el Parlamento insta al Govern a cumplir los acucrdos 
parlamentarios antes del final de la presente legislatura. 
Parece que erectivamente, aprobar esto es obvio. Si no he 
entendido mal, el propio Sr. Vicepresidente ha dicho que 
no hace falla que la aprobemos, que está dispuesto a llevar
lo adelante, que es una obligación que el Govern asume co
mo propia por respeto al Parlamento, del cual emana y que 
además es su voluntael. De modo que hay respeto, hay vo
luntad, lo que es obvio también que hay incapacidad. 

Esto es lo que, prácticamnete, en palabras puras y sim
ples, nos convoca aquí hoy. cuando vemos que se hicieron 
unos dalaS comparativos que hoy, evidentemente, no se ha 
insistido sobre ello, donde el Parlamento, concretamente el 
nuestro, salía muy bien equilibrado en comparación, insis
to, con otros parlamentos. En cambio, el Govern salía muy 
mal parado en la actuación comparado con otros gobiernos 
de otras comunidades. 

Cuando se está llevando entonces la cuestión a que si 
hay respeto o buena voluntad, pero si es obvio, no se pone 
en cuestión. No faltaría más que el Govern viniese aquí a 
decirnos que quiere expresar su falta de respeto hacia el 
Parlamento o que quiere incluso expresar su falta ele buena 
voluntad e incumplir sus acuerdos. Eso también se da por 
sentado, es obvio. Pero lo cierto es que estos acuerdos no 
se cumplen y no se puede calificar, insisto, de retraso, sino 
de un grave incumplimiento. 

El que se den explicaciones ha sido muy acertado por 
parte del Grupo proponente y también ha sido admitido 
por el Govern. Efectivamente, en esto han rezado el Mea 
culpa: "no hemos dado explicaciones; por lo menos podría
mos haber dado algún tipo de explicaciones que no han si
clo dacias", Y al final nos encontraremos con que vamos 
quizá a aprobar; tendría que aprobarse por consenso, por 
todos los Grupos Parlamentarios, incluso, por qué no?, por 
el Grupo POPULAR, porque una Moción de esta índole, 
que el propio Govern dice que está dispuesto a llevar ade
lante, pues tendrá que ser por fuerza apoyada por el Grupo 
POPULAR. 

Yo entiendo que aquí habrá consenso en lo que se re
fiere a la votación de esta Moción, manteniéndose en el de
bate distintas aproximaciones o distintas discrepancias. Y 
nos encontraremos, como bien ha dicho el Grupo propo
nente, con el riesgo, por tanto, bastante elevado, de que al 
final nos encontremos con la posibilidad de que el Govern 
tenga la oportunidad de incumplir por segunda o por terce
ra vez muchos acuerdos y en este caso, globalmente, todos 
los que estén pendientes hoy en día de incumplimiento. O 
bien, por el contrario, que el Govern tenga la oportunidad 
de, haciendo un esfuerzo, de aquí a final de legislatura, po
der cumplir, en la medida de lo posible, con todos o la ma
yor parte de estos acuerdos. 

Esperemos que esto se lleve a cabo. Esperemos que es
to se cumpla y no tengamos que lamentar que éste sea un 
acuerdo más inc).lmplido que haya dado la oportunidad al 
Govern no de cu'mplir con estos acuerdos pendientes sino 
incluso de que se pueda decir, una vez más, el Govern ha 
incumplido. 

Por tanto, yo acabo mi intervención. Entiendo que 
aquí da poco margen para debate, justificaciones y explica
ciones, sí. Supongo que todos votaremos en favor de esta 
Moción, el Govern lo ha dicho y por tanto, cada cual, que 
de las explicaciones que crea más oportunas. Nada más. 

EL SR. PRESIDENTE: 

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

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: aql1eix debat, no 
importa dir-ho quasi, és un debat reiterat i reiteratiu. És 
reiterat perque prové d'una interpel'lació i perque no és la 
primera vegada que el tema ve a aquest Parlament i és rei
teratiu, perque és reiterativa la continuada acció del Go
vern de no dur endavant que bé o demanen els Grups Par
lamcntaris o els DipuLats o aprova aqueix Parlament. 

Crec que hem de partir - i em pareix que ha quedat 
bastant pales aqueix tema - que aquesta qüestió no és una 
qüestió menor. Aquesta qüestió, en la nostra opinió, és una 
qüestió capital dins el funcionament de govern. La feina 
que té un Parlament és basicament doble. En primer 1I0c, i 
potser la més important, és la feina legislativa. Els parla
ment.?, tots, han de fer lleis. 

La segona feina, tan important com aquesta primera és 
el control del Govern, el control de I'Executiu. Si el control 
de l'Executiu és molt mal de dur endavant perque l'Execu
tiu posa no les mil excuses, sinÓ posa la barrera del silenci 
davant els intents deis distints Grups Parlamentaris o Di
putats per dur endavant un efectiu control de l'Executiu, 
falla una de les carnes basiques de la [unció parlamentaria. 
1 aixo, en la nostra opinió, és greu. 

L'altre dia, i avui ha ha reiterat, encara que de passa
da, el Vicepresident del Govern ens dei a que aqueix Parla
ment duia una feina increi"ble de control de l'exccutiu. Jo, 
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permeti'm que estigui content d'aquesta qüestió, pero jo li 
diria que el Parlament pot dur una feina enorme de control 
de l'Executiu i l'Executiu és la cosa més vaga del món per 
complir aBó que li diu el Parlament. 1 només és una qües
tió de temps. 

El control de l'Executiu, la segona o la primera funció 
parlamentaria basica, es pot exercir durant un teres de l'any. 
Durant quatre mesas de l'any tenim possibilitats, llevat de 
sessions extraordinaries que, en aqueix aspecte, n'hi ha 
molt poques - en projectes de llei és una altra cosa -, els 
Grups Parlamentaris i els Diputats poden fer interpeHa
cions, ter proposicions no de llei i en definitiva, preguntes 
orals, etc. Mentre, el Govern esta - i aixo és un diT, perque 
la veritat és que no hi esta massa - en els seus despatxos els 
dotze mesos de I'any. És a dir, té tres vegades més temps, 
només persona a persona, per dir-ho de qualque manera, el 
Govern que els Diputats. 1 ni així, ni amb una estructura de 
2.500 persones utilitzables, en certa manera, el Govern 
compleix ni sobretot dóna compte de per que no. 

[ no es tracta, Sr. Huguet, Srs. del Govern, que hi hagi 
distints graus de compliment. No es tracta d'aixo. Es tracta 
que es compleix o no es compleix. 1 no vol dir que es com
pleixi exactament allo que s'ha acordat o que es contesti en 
els terminis adequats al Reglament, que després veurem les 
preguntes que li fan. Es tracta que es compleixi tal com es
ta previst en el Reglament de la Cambra, bé complint la 
pregunta per escril als vint dies i després deu dies més o ex
plicar per que no es con testa o la proposició no de llei do
nant compte de per que no s'ha complit aquesta proposició 
no de llei, moció o el que sigui i anant a comissió als sis 
mesos si no s'ha pogut complir quan no té ter mini. 

Es tracta d'aixo. 1 la primera obligació del Govern és 
donar aquestes passes perque els Grups Parlamentaris no 
es trobin en la indefensi6 que com que el Govern no dóna 
cap de les dues passes que té obligació de donar, els Grups 
Parlamentaris no poden donar la tercera, quan el Govern 
no ha donat aquelles, de dir-li: "miri, Sr. del Govern, aques
ta pregunta per escrit, contesti-me-la en comissió", que els 
Grups Parlamentaris han de demanar quan el Govern ha 
complert les dues passes que ha de donar. 

Per tant, la primera cosa que hauria de fer el Govcrn, i 
jo no sé si haurem de propasar en els proxims pressuposts 
que la Vicepresidencia del Govern i relacions amb el Parla
ment tengui dues o tres vegades més pressupost - li haurem 
de dir així al Sr. Huguet - perque, com a mínim, faci uns es
critets al Parlament dient: "aquesta proposició no de lIei, 
aquesta moció, no les podem complir per élixo i per aixo; 
aquesta pregunta no la podem contestar per aixo. I així, 
com él mínim, es compliria el tramit reglamentari previ per
que els Grups Parlamentaris puguin dir: "bé, ido, vénguin a 
comissió i demanin a la Mesa del Parlament que véngui a 
comissió". Aixo és absolutament fonamental perque hi hagi 
un mínim funcionament del Parlament en la seva funció de 
control de l'Executiu. 

Pero és que hi ha un problema i la vcritat que jo cree 
que és més gros: Sr. Vicepresident i Srs. de la majoria par
lamentaria que hi ha en aquesta Cambra. Voste e ns diu : "és 

que no tenim majoria i hem d'estar a la que cau, a allo que 
vota el Parlament. Ens hem d'atendre a si un Sr. vota una 
cosa o una altra.,." No ho ha dit, ja sé que aixo no ha ha dit, 
pero que no tenen majoria i que, per tant, s'aproven moltes 
coses amb les quals vostes no estan d'acord. Jo rebat la ma
jar d'aquest tema. En aqueix Parlament, els dos darrers 
anys, s'hi han aprovat poquíssimes coses, poquíssimes, es 
compten amb els dits de la ma, que no hagin tengut el su
port del Grup Parlamentari del PP. 

r jo Ji xcu aria que aquelles coses, aquelles propo i
cion , mocions o el que sigui, que no hagín te ngul e l supon 
deLs Grups Parlamclllari <Iue donen s upo n al Govern, vos
le pogués excu ar el s · u compliment dienl. quc voste ja va 
dir q'ue era absolu larnem impos 'íblc. Pero allo que nO té 
excusa, perque és lCllir molla ca.ra, pcr dir-ho de qualquc 
manera, és que vos tes , reiteradamcnt, pcr no perure una 
vOLa<.:iÓ, crcim nosalLrCS, aprovin prop sicions, mocion , 
etc., i que també reiteradament no les compleixin. 

1 cree que aLxo té difícfl dcfinició. Pcr que voten a fa
vor d'una proposiciÓ, pcr enlendre'ns i no esser reitcraliu., 
si després no I'han de complír'? La voten perque lenen p r 
a perdre? No p'ls ' a res. Es tan en minoria, no ho diuen? 
Perden una proposició, expliquen a aquesta Cambra que 
aquesta proposició és una bogeria del Grup de l'oposició, 
es perd, i després , en el seu termini, vénen a explicar per 
que no I'han complida i no passa res. 

P 're), com s'explic<\ que innumcrablés pro poSlclon , 
vost~ Les votin a favor i passin mesos, passin meso" pa!i in 
anys i ni el més petü indici tic compliment, ni la més pelita 
passa pcr fcr complir aquella propo ició. Jo cree que no
més té ulla expliC<ICió: aixó, en Lermes vul urs ¡ en caslclla, 
es diu dC~lt1c/¡(I{ez, Jo no sé, e n term pa rlamcmaris, que ti 
hauríe m tic d ir. 

EL SR, PRESIDENT: 

Per part del Grup POPULAR, té la paraula el seu por
taveu, Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Si, gracias, Sr. Presidente. Ya dijimos e l otro día , cua n
tia fijábamos la p sición de nucslro rupo, del rupo PO
PUL R, ante la interpclació n que' brc Slo tema pres 11-

taba e l Grupo NACIONALlSTA I D'ESQUERRES que 
nos parecía muy inju lO valorar únicamel1l~ lo incumpli 
mientos del Govem sin hacer una compúación con las 
muchas, muchas resoluciones cumplidas puntualmente por 
este Govern. Es evidente, y también lo decíamos, por otra 
parte, qu e po r encima de esa voluntatl del Govern que hoy 
nos ha rei terado el Sr. Vicepresidente de cumplimiento, 
imponderables de todo género hacen a veces difícil, cuando 
no imposible que ese cumplimiento, esa materialización li
teral de esas resoluciones, de algunas de esas resoluciones, 
pueda ser llevada a la práctica. 

y dicho esto, debo también añadir que la propuesta 
concreta que hoy es tamos debatiendo aquí en la Moción 
presentada, invita a manifestarse, efectivamente, u favor. 
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Lo invitaría aún más si en vez de decir que el Parlamento 
insta al Govern a cumplir los acuerdos parlamentarios dije
ra que instaba al Govern a completar le cumplimiento de 
los acuerdos parlamentarios antes del final de la presente 
legislatura. y se ajustaría más, a nuestro juicio, a la reali
dad. 

No obstante, una segunda lectura de esta proposición 
que hoy se nos presenta concluye, para cualquiera, que la 
finalidad de esta proposición tiene que ser otra que la lite
ralidad de su texto, puesto que como también el Sr. Vice
presidente apuntaba, que el Parlamento inste al Govern a 
cumplir los acuerdos parlamentarios antes de la presente 
legislatura no es necesario reiterarlo ni decirlo. El Parla
mento, en su momento, aprobó unos acuerdos y lógicamen
te el Govern debe cumplirlos. Y nosotros lo tenemos claro, 
que eso es así. 

Pero como digo que como quiera que esa propuesta no 
tiene o no parecer tener demasiado sentido en su exclusiva 
literalidad, esperábamos escuchar la intervención del Sr. 
portavoz que la ha presentado hace un momento. Y claro, 
efectivamente, de su intervención - por otra parte, no nos 
ha sorprendido - se desprende que en la propuesta hay al
go más, hay un objetivo, hay una finalidad distinta de la 
que puramente la propuesta dice a la letra. Y esa es una fi
nalidad de descalificación del Govern, descalificar su acción 
política, cosa que, como todos ustedes comprenderán, el 
Grupo POPULAR no apoya ni puede apoyar, puesto que a 
nuestro juicio, la acción del Oovern, como antes decíamos, 
en lo que se refiere al cumplimiento de las propuestas de 
resolución de esta Cámara, es claro, clamorosamente mayo
ritaria, en el sentido de que se dan y se han dado puntual y 
fiel cumplimiento, como digo, de la mayoría de estas reso
luciones. 

No vamos a caer en la trampa, por consiguiente, de vo
tar a favor de esta propuesta. Pero tampoco de votar en 
contra de ella. Porque votar en contra de esta proposición 
podría interpretarse como que nuestro Grupo no es parti
dario de que el Govern cumpla las resoluciones, resolucio
nes que en gran parte, como algún otro portavoz apuntaba, 
hemos apoyado con nuestros votos y seguimos apoyando. 

Por consiguiente, la postura del Grupo POPULAR va 
a ser de abstención, de abstención que no se debe entender 
como una abstención pasiva, sino beligerante en los dos as
pectos. De respeto absoluto a las decisiones de la Cámara y 
de apoyo a un gobierno cuya voluntad, en este sentido, ha 
sido manifestada reiteradamente en esta Cámara de pala
bra y, lo que es más importante, en la calle y en el Boletín 
Oficial de la Comunidad, con los hechos. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el seu portaveu Sr. López i 
Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Molt breument, Sr. President, perque jo cree que les 

coses que s'han dit en aquesta tribuna d'oradors avui cap
vespre són prou indicatives que hi ha motius més que sufi
cients perque el Parlament de les llles Balears no piqui da
munt ferro fred en reiterar una instancia al Govern de 
compliment, com no podia esser d'altra manera. 

El Sr. TuelIs ha ha dit d'una manera bastant expressi
va. Si s'incompleixen acords, si es transgredeixen lIeis és 
perque una de dues: si no s'explica, hem d'entendre que hi 
ha incapacitat per dur a terme determinades resolucions. 
És a~o, que nosaltres volíem posar en evidencia i crec que 
ho hem aconseguit. Crec que avui la Cambra s'ha de felici
tar de constatar una vega da més, si bé sense cap esperan~ 
que aixo sigui un canvi de r Jmb en l'actitud del Govern, 
una vegada més - repetesc - constatar la poca credibilitat 
que mereix a l'executiu la funció dellegislatiu i la funció de 
control. 

El Sr. Alfonso ha ha dit també: una qüestió capital de 
la vida parlamentaria és aquesta, una qüestió capital. Jo hi 
afegiria encara una altra cosa, si se'm permet. La desactiva
ció del Parlament. No d'aquesl, sinó de molls parlaments 
de la vida democnltica, radica precisament en el divorci, en 
la separació que es dóna entre alIó que aquí dedins es fa i 
alió que succeeix enmig del carrer. Les poques experiencies 
que hem tingut en aquesta Cambra de temes de debat que 
han estat seguits, valorats i contemplats aquí dedins per 
gent afectada, hem vist que obligaven a reaccions que mo
lestaven, que posaven inquietuds i que, en definitiva, que la . 
pressió popular és probablement un deis deficits fonamen
lals que té la democracia representativa a les nostres Illes i 
a tot I'Estat espanyol. 1 a~ó té unes causes que ara no en
traré a analitzar. 

Agraesc també I'abstenció be¡'¡igerant del Partit Popu
lar. Cree que és una prava de respecte a la Cambra. No ha 
podien fer d'altra manera, perque seria deixar en entredit 
l'executiu al qual dóna suport, pero és prou indicativa tam
bé d'una constatació de fets, fets - repetesc - i no paraules 
abstractes. Jo valdría dir just una paraula al Sr. Huguet res
pecte a entendre la diferencia d'un parlament que té una 
majoría molt consolidada a un parlament que té una majo
ria de balanceig. 

Mirin: la lectura pOl esser a la inversa. El Parlament 
pot entendre les dificultats que es poden generar al Go
vern, a l'Executiu a causa de la seva activitat parlamentaria. 
Peró entenguin també la diferencia que hi ha entre un go
vern que governa amb majoría absoluta i un govern que no 
governa amb majoria absoluta i que, en conseqüencia, ha 
d'estar molt atent a les paraules, a les propostes, i en defi
nitiva, a les basculacions majoritaries per complir-lcs, no 
mai per incomplir-Ies. 

Som conscients que hi ha preguntes molt males de 
contestar, que hi ha preguntes o sol·licituds que generen 
for~ feina. S'ha de fer. Pero hi ha altres güestions que són 
molt més senzilles. No han contestat, per exemple, i ara se 
m'acut, una pregunta tan senzilla com dir: "a quin número 
del Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma es va produir 
determinada modificació de crMit que ve establerta obliga
tóriament per la Llei de Pressuposts de la Comunitat Auto-
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noma?". Aquesta pregunta esta sense contestar. No han 
contestat tampoc quina actuació ha tingut la Conselleria 
d'Obres Públiques en relació a determinada situació anó
mala, contrastada i contestada per un ajuntament, el de 
Ciutadella, en materia de eMules d'habitabilitat. 

Per que? Perque eren preguntes molestes. Perque 
aquestes preguntes posaven en entredit un funcionament. 
Pensam que és per aquí que hi ha el principal deficit. Si la 
voluntat és de correcció, entendré que alIó deIs recados a la 
mare superiora és una anecdota. Jo mai no he volgut fer de 
les anecdotes, categoria i tampoc no ho faré, perque seria 
[er demagogia i no és la nostra voluntat, de fer-ne. 

Demanam, ido, per tant, que el Parlament de les Illes 
Balears do ni suport a aquesta Moció que, com molt bé 
també ha intuH el portaveu del Grup POPULAR, és una 
Moció segmentada, desactivada, perque tenia, com vostes 
saben, un propósit clarament de reprovació de l'executiu. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació la Moció 
2.578/90 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
- sar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 28; de vots en con
tra, no n'hi ha; abstencions 30. Queda, ido, aprovada la 
Moció que acabam de sotmetre a votació. 

Sres. i Sres. Diputats, se suspen el plenari per deu mi
nuts. 

(Pausa.) 

Quan acabin les seves tertúlies, comenr;arem la sessió. 

Recomenc;a la sessió. 

IlI.-) PROPO.STES DE RESOLUCIÓ AL PLA QUA
DRIENNAL DE 'SERVEIS SOCIALS 1 ASSISTENCIA 
SOCIAL. 

Debatrem el punt tercer de I'Ordre del Dia, que es re
fereix al debat de les propostes de resolució al Pla Qua
driennal de Serveis Socials i Assistencia Social. En faran la 
defensa per ordre de presentació de cada Grup Parlamenta
ri. Té la paraula, en primer 110c, per defensar les seves pro
postes de resolució, registrades amb el número 2.589/90, 
presentades pel Grup Parlamentari CDS. Per dcfensar 
aquestes propostes, té la paraula la Diputada Sra. Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr. Presidente. La linea de acción social de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares establece que 
el Govern elaborará, en colaboración con los Conse11s In
sulares, el Plan Cuatrienal de Servicios y Asistencia Social 
en el que se fijarán las prioridades a atender y las necesida
des de la Comunidad. 

Desde nuestro punto de vista, el trámite "elaborar en 
colaboración" ha sido sustituido por el de "oidos los Con
se11s Insulares". Creemos que no es lo mismo. En las pro
puestas de resolución que presentábamos pedimos que se 
retire el punto dos de prioridades a atender. No pedimos la 
retirada de un simple apartado. Es tal vez el punto más im
portante del Plan. Si en lugar de prioridades a atender pu
siera opciones, no hubiera tenido sentido solicitar su retira
da, porque realment son opciones y no prioridades. Ése es 
el problema. Se confunden opciones con prioridades. 

La segunda resolución y sin querer .que se repita el de
bate de la Comisión, cuando se le pidió al Conseller que a
clarara este apartado 2.1.7 fue tajante. No lo permite la 
Ley, pero ... queremos estudiar la posibilidad. Yo creo que 
no hacen falta más explicaciones. 

Además, la colaboración entendida como subvención, 
que creo que es lo que vino a explicar, creemos que es un 
error. En el sector de la tercera edad ha habido intentos. 
No han funcionado. En otras comunidades ya se ha hecho. 
y -desde nuestro punto de vista han sido un fracaso. Por úl
timo, la tercera resolución creo que es coincidente con al
guna de las presentadas por otros Grupos. Nosotros les lla
mamos "propuestas". Otros Grupos les llaman "enmiendas". 

Las propuestas hechas por los ConselIs Insulares cree
mos que fueron elaboradas oidos los ayuntamientos, que 
son los que más claramente conocen las prioridades. No re
coger todas las propuestas de los ConselIs Insulares es ha
cer oidos sordos a las propuestas de los municipios que, en 
definitiva, conocen mejor el tiempo, el lugar, los presu
puestos y las prioridades, que son distintas en cada munici
pio. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portaveus dels Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Sr. Mesq uida. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: el nostre Grup 
no donara suport a cap de les tres resolucions del Grup 
CDS. 

Quant a la resolució primera, nosaltres pensam que 
l'exposat en el punt núm. 2 del Pla Quadriennal no són op
cions, en les quals no s'ha d'elegir res. S'hi exposen criteris 
prioritaris d'actuació i d'altres actuacions prioritaries él ni
vell deis serveis socials generals i a nivell de serveis socials 
específics. El Pla Quadriennal es dedica ampliament, en el 
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seu punt segon, a establir els criteris prioritaris, les accions 
prioritaries de serveis socials generals i les accions priorita
ries deis serveis socials específies. Esta ciar que no són op
cions, són prioritats. 

Quant al punt segon, la supressió d'aquesta proposta, 
de possible incorporació de les entitats amb anim de lucre 
no ha estat suggerida per cap ni una de les entitats o de les 
institucions que han intervingut en el Consell Superior 
d'Acció Social per a l'elaboració d'aquest Pla Quadriennal. 
Per tant, ja existeix, a algunes comunitats autonomes, com 
són la Comunitat Autonoma de Navarra o la de Catalunya, 
programes o lleis d'acció social. És un fet que cada vegada 
són més les entitats mercantils que intervenen en arees 
com la tercera edat, amb un tipus d'oferta que no pot esser 
coberta per l'administració pública o per les entitats sense 
anim de lucre. No es pOl ignorar una realitat ja que es trac
ta d'un reCUfS que no es pOI menysprear. 

I quant al tercer punt, ja s' ha incorporaL la quasi tolali
tal deIs suggeriments deis Consells de Menorca, d'Eivissa i 
Formenlera i quasi toles les del ConselJ Insular de Mallor
ca en la mesura que ha estal possible. El fet de la territoria
lització no pot determinar que s'hagi d'admetre la totalitat 
de les propostes deIs Consells Insulars. Si fos aOO, sobraria 
el proeés d'elaboraeió seguit en el Pla i sobraria l'equip de 
redacció, la eomissi6 d'estudi i el Consell Superior d'Acció 
Social. Fins i tot arribarien a sOQrar, -s i així fos, el Govern 
Balear i el Parlament. Bastaria que ho haguessin aprovat 
els Consells lnsulars. Per tant, nosaltres no donarem suport 
a cap de les tres resolucions del Grup CDS. Molles gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per defensar les propostes de resol ució registrades 
amb el número 2.587/90 a la globalitat del Pla i propostes 
parcials, presentades pel Grup Parlamentari NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr. Se
bastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gnlcies, Sr. Presidenl. Em sap molt de grcu pero a 
causa que encara el Parlament té unes eines com el Diari de 
Sessions, que són un poe rudimentaries, demanaria al Se
cretari Primer que llegís les propostes. 

EL SR. PRESIDENT: '. 

Té la paraula el Secretari Primer per llegir la proposta 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES. 

EL SR. SECRETARI PRIMER (Gabriel Godino 
Busquets): 

"D'acord amb el que preveu l'article 171 del Regla
ment del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamen
tari NACIONALISTA I D'ESQUERRES presenta les se
güents propostes de resolució al Pla Quadriennal de Ser
veis Socials i Assistencia Social: 

A) Propostes de resolució a la totalitat del Pla. 

Analitzant el Pla Quadriennal de Serveis Socials, el 
Parlament de les Illes Balears constata: 

1.- Que les infrastructures socials de la nostra Comuni
tat continuaran essent deficitaries malgrat les actuacions 
previstes en el present Pla. Cal incrementar-les, així com 
els pressuposts destinats a l'acció social i al servei social. 

2.- El retard d'un any i mig en la presentació del Pla 
Quadriennal de Serveis Socials i Assistencia Social per part 
del Govern de les Illes Balears respecte del que estableix la 
disposició addicional segona de la Llei 9/1987 d'll de fe
brer d' Acció Social. 

3. - Que el pr~ent Pla necessita d'una major coordina
ció i definició de les competencies i funcions deIs diferents 
ambits de les administracions, aixÍ com de les iniciatives 
privad es, assignant específicamenl les responsabilitats entre 
les diverses instancies que participen en la xarxa assisten
cíal. En aquesl cnlit , no cgucix una concepció descentra
litzadora ni preve u el desenvOlupa ment de la Llei de Con
sells Insulars. Tampoc no fixa cap lipus de prioritat respec
te de les lransferencies de compeLcncies de 1'Estat al Go
vern de les Illes Balears, ni estableix una dinamica correcta 
de la gestió municipal. 

4.- La poca coordinació i coHaboració que s'ha tingut 
amb els Consells Insulars i amb jels ajuntaments, malgralla 
viabilitat d'aplicació del Pla fa imprescindible no només la 
col·laboració deIs Consells Insulars i ajuntaments, sinó 
també la seva partieipació directa i decissiva. 

5.- La manca de prioritats socials i de definició en ge
neral de les estimacions económiques. Falta especificar les 
inversions previstes, els terminis d'execució, les despeses de 
manteniment i fixar, coneretament, els recursos economics 
que haura d'aponar cada administració; al maleix lemps, 
valora nL negarivamenl la no exigencia per pan del Govern 
de les lLles Balear d'un pla comptable per als centres i els 
programes de serveis socials. 

6.- Que el Govern de les Illes Balears no ha fet un es
for~ per aconseguir els recurso financers necessaris per a 
una política d'acció social més a mbicio a ni una previsió de 
deute públic, ni sol·licitanl finan~'\ment per a aquest ti, 
d'entitats bancaries i caixa d'es la lvi. o d'empr 'es privades. 

7.- Que malgrat J'estudi inicial del Pla, realitzat per 
professors de la Universitat de les Illes Balears i d'altres es
tudís que especifica que s'han consultat des deis Consells 
Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa, no es preveu, a -
1'hora del seguiment i el control del Pla, la participació de 
treballadors, tecnies i voluntariat social ni de represenlants 
de les entitats ciutadanes. 

8.- És per aquest conjunt d'observacions que propug
nam que es rectifiquin aspectes essencials del Pla, intro
duint els elements exposats o els que es prevegin amb com
promís de desenvolupar una normativa qlJe tengui en 
compte els aspectes esmentats. 
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B) Propostes de resolució parcials. 

9.- A l'aparcat 2.- PRIORITATS A ATENDRE, punt 
2.1. (Criteris generals prioritaris d'actuació), cal afegir un 
nou punt: 

"O) Potenciar l'existencia d'infrastructres socials a les 
llles Balears ates os els deficits existents." 

10.- Al punt 2.2. (Accions prioritaries en el nivell de 
Serveis Socials Generals) a l'apartat de Dona cal afegir un 
nou punt: 

"- Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona." 

11.- Al punt 2.2 (Accions prioritaries en el nivel! de 
Serveis Socials Generals) cal modificar I'apartat de Drogo
addicció, quedaría així: 

"- Campanya destinada a la prevenci6 de la drogoad
diccíó i la SIDA" 

12.- Al punt 2.3 (Accions prioritaries en el nivell de 
serveis socials específies), a l'apartat 2. (Disminu'its): 

* Cal suprimir la referencia al Centre Joan XXIII, ja 
que aquest esta acabat. 

13.- Cal suprimir " ... de tota la Comunitat Autónoma". 

14.- Cal afegir "- Creació d'un centre a Menorca i un a 
Eivissa per a disminu'its profunds." 

5.- Al punt 2.3. (Accions prioritaries en el nivel! de 
serveis socials específies) a l'apartat 6.) (Drogoaddictes), 
cal afegir-hi: 

15.- "Creació de centres de dia" 
16.- "Facilitar la reinserció" 

17.- A l'apartat 3.- PROPOSTES CONCRETES 
D'ACTUACIÓ PER ALS QUATRE PROPERS ANYS, 
apartat 3.l.3. (Temporalització del Pla de Centres de Ser
veis Socials Generals), cal substituir aquest apartat per: 

"Els CSSG es posaran en marxa d'acord amb les Previ
sions Económiques del Pla Quadriennal." 

18.- A I'apanat 3.1.6. (Funcions deIs Centres de Serve
is Generals) afegir un nou punt: 

"Elaborar i executar un Pla Específic d'Habitatge So
cial". 

19.- A l'apartat 3.2.2. (Propostes d'actuació en el camp 
deis disminulls), cal substituir tot I'apartat per: 

"3.2.2.1. Situació actual i necessitats detectades. 

a) A la nostra Comunitat Autónoma les competencies 
en materia de persones disminu"ides estan repartides en di
ferents Entitats i Organismes de I'Administració pública, 

uns centrals i no transferits (INSS, INSERSO, IN SALUD, 
MEC, INEM, etc.) i altres autonómies o de l'Administració 
Local (Conselleries de Sanitat, Educació i Cultura, Treball, 
Consells Insulars, Ajuntaments). Aquesta situació autoritza 
el Govern d'aquesta Comunitat Autónoma, com a mínim a 
coordinar amb eficacia les diferents intervencions de ]'Ad
ministració i, mentre sigui possible, a planificar i ordenar el 
sector. 

b) L'atenció social de les persones disminuldes física
ment presenta onze grans bloes d'actuació: 

1. Prevenció. 
2. Detecció i diagnostico 
3. Atenció primerenca. 
4. Suport a les famílies. 
5. Educació i habilitació. 
6. Formació per al trebal\. 
7. II1lcgració laboral. 
8. Habitatge. 
9. Oci i temps !liure. 
10. Barreres arquitectoniques. 
11. Supon a les associacions i a la mentalització social. 

c) Aquesta atenció social a les persones disminu·ides es 
diversificara segons sigui la seva disminució física, psíquica, 
sensorial o pluriminusvalia. 

d) Les entitats privades sense anim de lucre i el MEC a 
través del seu programa d'integració, no cobreixen amb sa
tisfacció les necessitats socials que tenen les nins disminu"its 
de la nostra Comunitat. Sera necessari, dones, desenvolu
par ajudes i projectes de serveis socials complementaris per 
tal de donar suport a l'educació d'aquests níns a "l'escola de 
tots". 

e) No existeixen estudis rigorosos a les nos tres Illes 
que ens permetin afirmar amb rigor quines són les arees 
que necessiten una major atenció. Conseqüentement, con
vcdra concedir la maxima importancia a cada un deIs pro
grames que s'enunciaran a continuaci6, malgrat que s'hagi 
de fer un ordre de priorÍlats en el moment de pensar la dis
tribució deIs recursos a invertir al llarg deis propers quatre 
anys. 

3.2.2.2. Propostes d'actuació específica a l'area deis dis
minu"its. 

Un Pla Quadriennal ha d'in(egrar en el seu si un con
junt de Programes ben estructurats, cadascun amb els seus 
objectius, definició d'inversions, recursos, temporalització i 
sistema d'avaluació . 

Per a una millor aten ció de les persones disminu"ides 
durant els propers quatre anys, es proposa desenvolupar els 
onze programes següents: 

1. PROGRAMA DE PREVEN CIÓ 

El Govern de la CAIB desenvolupara un programa de 
prevenció de les disminucions en el qual s'integraran tots 
els recursos actualment existents, tant estatals com 3utono-
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mics i en el qual s'habilitaran instruments de coordinació 
entre tots els sistemes que hi intervenen (sanitari, educatiu, 
serveis socials, laboral, etc.). El programa contemplara un 
sistema d'avaluació anual de resultats, per tal de valorar l'e
ficacia de les mesures i de les actuacions impulsades pel 
programa. 

Així mateix, el Govern de les Illes Balears desenvolu
para tota la normativa jurídica que consideri necessaria per 
donar supon a les mesures que estableixi el programa de 
prevenció. 

2. PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECO<;. 

Aquest programa establira les mesures socials i admi
nistratives necessaries per tal que el sistema de detecció 
preco,! sigui un fet a la nostra comunitat. El programa, a 
més, clarificara el circuit assistencial que condueix a un 
diagnóstic biopsicosocial homologat, precís i suficient, per 
tal que la persona disminUida pugui beneficiar -se de les 
mesures habilitadores i/o rehabilitadores que necessiti. El 
programa, finalment, determinara amb claredat l'articula
ció i la coordinació que necessariament haura d'existir en
tre e l sistema de salul (hospitals públics i privats, metges i 
perso nal sanitari), el sistema de serveis socials (centres de 
serveis socials generals, unitats de treball social, centre de 
base d'INSERSO o delegacions insulars, associacions i cen
tres espccírics d'aLenci6 a persones elisminuides, cte.), i el 
sistema educatiu (col ' legis públics i privats, equips multi
professionals, etc.) 

3. PROGRAMA D'A TEN CIÓ PRIMERENCA 

Tendra com a objectiu fonamental garantir a rora per
sona disminuiela, localitzada pel sistema de detecció preco,! 
(programa 2), qualsevol que sigui el seu municipi de resi
dencia, les ajudes necessaries tant d'índole tecnica -tera
peutiques i socials-, com d'índole económica, sobretot per 
a aq uelles famílies més necessitades. 

El sistema públic ele prestacions tecniques i económi
ques que actualmenl s'ofereix als nous ciutadans dismi
nults, tant de Palma com, sobretal, de la pan [c)fana i de 
Menorca i Eivissa, és absolutament insuficient. Només exis
teixen els serveis concedits pel Centre Base de l'INSERSO, 
I'Hospital Son Dureta i els equips del MEC, i així i tot, es 
pOl dir que I'atenció primerenca a les Illes Balears és insu
ficient. Per tant, el Programa d'Atenció Primerenca suposa
ra un esror,! en inversi6 de recursos per al proper quadrien
ni. 

El Govern de la CAIB desenvolupara la normativa ju
rídica necessaria que contribueixi a l'orelenament de l'atcn
ció primerenca a la nostra comunitat, tenint en compte, 
principalment, la integració deIs nins disminuits a les esco
les infan tils. 

Aq ueSl programa haura de contemplar de manera ine
ludible la coordinaci6 i complementaci6 entre els serveis 
públics i privats de l'atenció primerenca i haura d'impulsar 
l'establimenl el'un sistema ele supon a la integració a guar
derics o escoles inl"atils, LOt procurant, sobreLOt, que el su-

port professional s'inserti de manera estable a les institu
cions eelucatives. En aquest sentit, queden rotundament 
desaconsellades les UV Al (Unidades volantes de apoyo a la 
integración ). 

El programa 3 sera per als nins compresos entre O i 6 
anys d'edat. 

4. PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES. 

L'objectiu d'aquest programa és impulsar el desenvo
lupament deIs serveis de supon a les famílies de les perso
nes disminu"ides, oferits, principalmenl, pels Ajuntaments i 
pels Consells Insulars, pero garantits per l'ordenament i el 
suport economic de la CAlB. 

5. PROGRAtAA D'EDUCACIÓ 1 HABILITACIÓ 

TOl Hin elisminu"il té el drct d'assislir al mateix col'legi 
on van e ls seus germans i és de responsabilitat pública 
el desenvolupament deis mecanismes i del supon necessa
ris perque aquest dret es pugui exercir sense dificultats. 

A les Illes Balears, el supon de I'Administració pública 
a la integraci6 escolar deIs nins elisminu"its és altament in
suficient, malgrat que el supon és inqüestionable quan es 
tracta de mantenir un cenLre específico El programa d'inte
graci6 escolar del M EC funciona moIt per davall del que 
s'esperava. Per aquestes raons, s'imposa l'aplrcaci6 d'aquest 
programa que oferira uns serveis socials complementaris 
als del MEC, per assenyalar als nins elisminults integrats a 
les escoles ordimlries i a les seves famílies, les habilitats so
cials i personals per obtenir exiL en la seva adapració a la 
comunitat. 

Aquest programa 5 contemplara, aixÍ mateix, la reor
denació deis centres específics d'educació especial per tal 
d'evitar duplicitats innecessaries i amb l'anim d'arribar a 
establir convenis estables amb totes les entitats privades 
que els gestionen, sempre que acceptin els principis basics 
assistencials i les condicions que s'estableixin. 

El programa 5 esta elestinat a tots els nins disminuHs 
ele les Illes compresos entre els 6 i els 16 anys . 

6. PROGRAMA DE FORMACIÓ PER AL TRE
BALL. 

La capacitació per al (reball de les persones disminuI
des és un repte assistencial important que té plantejat I'Ad
ministració pública. Les unitats de FP adaptada que funcio
nen en alguns centres específics d'educació especial o al 
centre del Pla de Na Tesa del MEC o fins i tal als serveis 
ele capacitació laboral que ofereix el centre CIPRÉS del 
Conscll Insular de Mallorca, no són suficients per preparar 
als joves disminuits per a un treball o, milIor dit, perque 
obtenguin un lloc de trebal!. 

Per tant, s'imposa el desenvolupament el'aquest pro
grama que contemplara les necessitats característiques de 
cada disminució (física, psíquica o sensorial), les necessitats 
del món laboral i del mercat de treball, per tal d'impulsar 
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la formació en funció deIs lIoes de trebalI reaIs. 

El programa contemplan\ la coordinació entre totes 
les entitats públiques i privades que intervenen en la for
mació. 

7. PROGRAMA D'INTEGRACIÓ LABORAL 

L'objectiu d'aquest programa és aconseguir la plena 
integració de la persona disminuIda a la vida laboral nor
mal i, quan aixo no sigui possible, a un lloc de treball pro
tegit. 

a) El programa desenvolupara una serie de serveis so
cials de suport a la integració laboral i prioritzanl el suport 
financer deis programes municipals o supramunicipals que 
vagin en aquesta Hnia, així com els de la iniciativa privada. 
El Govern de les Illes Balears desenvolupara la normativa 
jurídica necessaria que reguli i doni suport a aquesta inte
gració laboral. El programa es proposa aconseguir també 
que en el període de quatre anys, les Administracions pú
bliques autonomiques i locals compleixin amb el requisit 
legal de contractaci6 del 2% de persones disminuldes entre 
el seu personal laboral, sempre que comptin amb més de 50 
treballadors. 

b) El programa donara suport secundariament a la cre
ació de Centres Especials d'Ocupaci6, de manera comple
mentaria amb els Organismes de l'Administraci6 Central 
competents en la materia, pero de cap manera aquesis Cen
tres hauran de ser adherits a cap Centre escolar, sinó cons
tituir-se com a entitats jurídiques o empreses independents, 
segons la normativa vigent i podran ser gestionats per enti
tats de l' Administració local o per entitats privades. 

El programa donara suport a la creació de quatre cen
tres especials d'ocupaci6, com a mínim, en el període de 
quatre anys. 

c) En tercer 1I0c, aquest programa 7 contemplara el 
desenvolupament d'una normativa que reordena el sector 
deis Centres Ocupacionals i Centres de Dia a la nostra Co
munitat Autonoma, per tal que es converteixin en centres 
socialment positius per als seus usuaris. 

8. PROGRAMA D'HABITATGE. 

El principi de "normalitzaci6" que inspira aquest Pla 
Qua~riennal exigeix desenvolupar tot un conjunt de mesu
res que facin possible a les persones adultes disminuldes de 
les Illes Balears viure a la seva propia casa com la resta de 
la comunitat. El programa desenvolupanl, dones, els serveis 
socials d'ajuda a domicili en coJ.!aboraci6 amb els Ajunta
ments, Consells Insulars, INSERSO i entitats particulars, 
per tal que aquestes persones puguin estar a casa seva, amb 
les seves famílies, el major temps possible o per tal que, si 
ho desitgen, puguin independitzar-se i crear la seva propia 
llar. 

Així mateix, el programa impulsara el desenvolupa
ment d'una normativa que reguli la creació i el manteni
ment de pisos i llars tutelats per a quatre persones dismi-

nuYdes com a maxim i sempre ubicats a nuclis urbans. 

En tercer 110c, el programa proposa la utilització de la 
Residencia Son Tugores només per als casos extrems d'a
band6 o mancan<;a familiar i que presentin un retard men
tal profundo En cap cas aquesta residencia no ha d'esser de 
caracter interinsular, sinó únicament per a Mallorca. Les 
persones de Menorca i Eivissa han de viure a les seves illes 
respectives. 

9. PROGRAMA D'OCI 1 TEMPS LLlURE. 

El temps lliure és una part essencial de la vida. 

Les persones disminuides -particularment les que pre
senten un retard mental- necessiten més estimulaci6 que 
les no disminuldes per participar en activitats de temps 
lliure, per aixo el programa donara suport fonamentalment 
a les iniciatives deIs Ajuntaments i de les entilats particu
lars que ajudin a participar en la comunitat a les persones 
disminui"des. 

10. PROGRAMA PER A LA SUPRESSIÓ DE BAR
RERES ARQUITECTONIQUES. 

Aquest programa contemplara el seguiment de la nor
mativa legal de caracter estatal actualment en vigor, en ma
teria de barreres arquitecloniques, respecte deis edificis pú
blies, als espais oberts d'ús públic i al transport de perso
nes. També contemplara el desenvolupament d'una norma
tiva millor adaptada a la nostra realitat insular, si es consi
dera necessaria per a la integraci6 social de tots els ciuta
dans. 

11. PROGRAMA DE SUPORT A LES ASSOCIA
CIONS 1 A LA MENTALITZACIÓ SOCIAL. 

El moviment associatiu a les Illes és bastant pobre. La 
mentalitzaci6 social respecte de l'acceptació i l'ajuda de les 
persones disminuides necessita una in[ormaci6 constant i 
programada. D'aquÍ, la necessitat de desenvolupar aquest 
programa en el marc del Pla Quadriennal per aconseguir 
mantenir vives i renovades les associacions de pares i amics 
de les persones disminuldes, així com per impulsar el movi
ment del voluntariat social i la sensibilitzaci6 de la comuni
taL. 

A través d'aquest programa, les associacions rebran el 
suport financer que necessitin, sempre que les seves activi
tats vagin dirigides a aconseguir la maxima integraci6 social 
dels seus patrocinats. 

El programa contemplara, a més, una campanya de 
mentalització social anual, dissenyada i coordinada pel Go
vern de les Illes Balears." 

20.- A l'apartat 3.2.4. (Propostes d'actuaci6 en el camp 
de la tercera edat), cal afegir un nou punt a l'apartat de 
Serveis Generals: 

"b) Potenciar i millorar els menjadors socials" 

-
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21.- A l'apartat 3.2.4. (Propostes d'actuació en el camp 
de la tercera edat) a l'apartat de Serveis Específies, punt b), 
substituir les places a crear a Palma per 1.500. 

22.- A l'apartat 3.2.5. (Propostes d'actuació en el camp 
de la margina ció adulta), a I'apartat de serveis específies, 
addicció d'un nou punt: 

"4. Foment i potenciació de I'ocupació i programa es
pecífic d'Habitatge Social". 

23.- A l'apartat 3.2.6. (Propostes d'actuació en el camp 
de la drogoaddicció) a I'apartat de serveis específies, addi
ció d'un nou punt: 

"- Es realitzara tractament ambulatori i existiran Uni
lalS de Desinloxicació als Hospilals o les institucions públi
queso 

24.- S'impulsan). la necessitat de tractament global de 
la drogoaddicció i la SIDA. 

25.- Es fomentara la tasca de reinserció social a través 
de programes específics." 

26.- Al punt 4. (Estimacions economiques), a les Pro
postes d'actuació quadriennal: 

Es rectificaran les Estimacions economiques d'acord 
amb les propostes admeses i_amb un incremenl estimatiu 
global d'un 60% i amb actuacions cada any de cada un deis 
programes establerts. 

27.- Acceptar les esmenes presentades pels Consells 
Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, que 
no han estat admeses fíns ara. 

28.- S'introdueixen a l'índex els apartats nous que s'ha
gin aprovat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molles gracies, Sr. Secretari, té la paraula el Sr. Dipu-
tat. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. Presíden t. Gracies, Sr. Secretario Perdó per 
haver estat tant de lcmps amb aquesta lectura que creiem 
necessaria per tal que, almenys, quedas prova d'un esperit 
de política constructiva i, a la vegada, d'explicar·clarament 
uls Diputats i a la gent que hi tengui interes, quines són les 
problcmeltiques socials que ens diferencien als Grups que 
lenim un inleres social i que feim un seguiment de la pro
blemarica social específica d'aquestes Illes i que, de fet, 
hem donat i donam al Pla Quadriennalla importancia que 
la Ilei li concedcix. 

Jo encara recordaría que, quan moltes de vegades hem 
[et debats parcials sobre problemes socials, s'ha dit, a vega
des pens q uc amb raó i a vegades sense, que el debat s'ha 
de fer quan es fa el Pla Quadriennal, quan s'ha d'aprovar 
un Pla per a quatre anys que pretén esser un Pla imponant 
1 un Pla que rcsolgui els problemes socials d'aquestes Illes. 

-

Ha arribat el Pla. És un tema, per a nosaltres, massa impor
tant per no haver-li dedicat una certa atenció i perque que
di reflex d'aquest debat si més no en el Diari de Sessions i, 
en definitiva, és aquí que el nostre Grup - i ens sap greu ha
ver cansat les Diputades i els Diputats i els serveis tecnies 
d'aquesta casa, pero en definitiva, pensam que és un tema 
prou seriós per tractar-Io com un "passa tu, passa tu", que 
deim en aquestes Illes i a més a més, tractar-Io en el mateix 
estil que ho fet, segons el nostre punt de vista, el Govern 
de la Comunitat. 

Per tant, basicament, a una intervenció molt breu per
que pensam que en els folis llegits llargament i bé pel Sr. 
Godino ha quedat prou clarificat, nosaltres només volem 
en aquests moments, fer un parell dc consttacions, i ciares. 

La primera és q.ue no presenlam un lext aILernaliu de 
dalt a baix, en gran part perque el Govern ha presentat 
molt tard, moIt tard el Pla Quadriennal. El presenta tan 
tard que no pensa complir-Io. Aixo és la realit3t. Aleshores, 
nosaltres, amb una voluntat absolula d'ajuda, de consens, 
pero també amb la idea que volem un Pla Quadriennal a
provat i en practica en aquestes Illes, és quan hem optat 
per fer esmenes generals, pero llavors [er -nc de parcials i 
una d'alternativa a tot un apartat, que és el deIs disminuUs 
fís ies , psíquies i sensorials, apartat que presentam ¡que ens 
pareix, aquest text alternatiu, molt més adequat a la proble
matica de les llles , molt més d'acord amb la gent que treba
lIa en aquest camp i ho hem de dir amb sinceritat i clare
dat: esta inspirat, basicament, en els serveis tecnics i polí
ties del Consell de Mallorca que de fet valo"ren bastanl ne
gativament moltes coses d'aquesl Pla Quadriennal que el 
Govern ens ha presentat. 

Voluntat de consens que fins i tot arriba a no dir que 
el Govern retiri cap apartat, sinó a dir que rectifiqui d'a
cord amb l'esperit amb que en aquest Parlament es discu
teix i s'aprova. El CDS ha mantingut la mateixa línia. La 
Sra. Aleñar almenys ho ha defensat en un deis apartats que 
el CDS presentava i també fins i tot una volúntat democra
tica molt oberta demanant al Govern que desenvolupi nor
mativa per tal de concretar aquest Pla Quadriennal. 

Que passa, amb aquest Pla? Amb aquest Pla passa que 
és tan obert el que el Govern ha presentat i que eSla publi
cal en el Butlletí Oficial d'aquest Parlament, lan aben que 
no es concreta ni q ui ha de posar els recursos, ni qui és el 
responsable d'executar els aspectes parcials del Pla Qua
driennal, ni tampoc el seguimenl concrel, I'exigencia con
creta que es compleixi no queda definida. Nosaltres ha 
comprenem, ho comprenem: el Govern es vol rentar les 
mans i seguir exactament com fins ara. Els entenem perfec
tament, pero els volem dir una cosa. Vostes, fa tres o qua
tre dies, ínauguraven amb fotos del Sr. President el centre 
loan XXIII d'lnca. Molta foto, hi ha hagut. Sr. Conseller: 
no ens fací igual amb Son Tugores. No ens utilitzin d'elec
toralisme barat, demagogic i fals l'obertura de Son Tugores 
quan fa quatre anys que les obres estan en marxa. No ens 
facin per I'amor de Déu! fnvoc en aquest moment fins i tot, 
una etica profunda al Conseller i al Presidenl, que no hi éso 
No juguin amb coses d'aquestes perquc és el pa de cada dia 
deIs disminu'ils i de sectors socials prou imponanls. 
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Mirin: ens diguin, si volen, que defensen, i així ho en
tendrem. Nosaltres hem procurat llegir amb atenció el Pla 
Quadriennal. No l'estudi de la Universitat o altres estudis. 
Aixó esta tot bé i hi haura discrepancies, petites o grosses, 
peró bé va. Peró el que vostes ens concreten, amb el pres
supost que ens concreten, amb el sistema que ho concreten, 
la veritat és que ens pareix que no segueix en absolut cap 
teoria de les vigents a l'Europa actual. Cap model: ni ellli
beral, ni el conservador, ni el social-demócrata, cap ni un 
deis models vigents en els distints govcrns de l'Europa occi
dental. Nosaltres, la veritat, hem quedat amb un Pla que és 
tan buit de contingu! a l'hora de veure les exigencies, a 
¡'hora de veure quina és la política de benestar social que -
s'ha de fer en aquesta Comunilat que ens ha paregut o bé 
que no hi havia cap problema o bé que no hi havia ganes 
de, realment, donar la cara i de posar-se a treballar. 

Fins i tot un tema tan ciar com sÓn els Consells lnsu
lars a través d'una bona coordinaci6, a través del volunta
riat social, a través deis ajuntaments que, realment, n'hi ha, 
d'ajuntaments que valen treballar i lreballen. Ni tan soIs en 
aquest terreny veim una certa concreci6, una cena predis
posició. 

Errors greus en el Pla. Mirin: ens parlen del centre lo
an XXIII com un gran objectiu. El centre esta oben fa tres 
o quatre setmanes. Mirin: ens parlen de les accions afer 
I'any 90. L'any 90, I'acabam d'aquí a un mes. Tanta soft que 
el Grup POPULAR se n'ha temut i ho ha esmenat i ha dit 
que aixo sera per a l'any 91. Vull dir que és que fins i lOt 
ens trobam que la pan de periodilzaciÓ i pressupost esta 
mal fet i ha hagut d'esser esmenada pel maleix Grup del 
Govern. 

A nosaltres ens pareix que els estudis que hi ha sobre 
temes socíals són tots interessants, amb doctrines i plante
jaments distints. Ara: el resultat, en aques! Pla Quadrien
nal és absolutament decebedor, absolutament negatiu i a 
més arnés presentant el Pla com s'ha presentar en aquests 
moments tan tard, acabant una legislatura. 

Per tanl, nosaltres hem presentat vuit propostes, tan 
senzilles com una que presentava fa eslOna el Grup SO
CIALISTA sobre un pla de comptabilitat que s'havia apro
vat en aquest Parlament. Aixó és una cosa que tots hem 
discutil i hem aprovat, en la qual hi ha d'haver un rigor de 
la comptabilitat de les distintes institucions. Com, per 
exemple, un seguiment de tecnies, treballadors i voluntariat 
social. Com, per exemple, desenvolupar normativa, recur
sos financers. Les caixes d'estalvis, per exemple "Sa Nostra", 
té un programa de tercera edat. La Caixa de Pensions té un 
programa específico És que el Govern no ha pogut parlar 
amb aquestes entitats per tal de veure si es pOl coordinar i 
recaptar qualque recurs financer? És que la Banca March, 
el Crectit Balear i altres entitats bancaries només han de 
servir per tenir-hi comptes corrents sense llavors gastar els 
dOblers, investigació feta anys enrera pel Diputat Sr. Ricci 
quan em pareix que era del Grup CDS, si no record mala
ment? Es tracta de ni tan soIs saber cercar una miqueta el 
bessó entre aquestes llles? Hi pot haver doblers, si és que 
el Govern en té poes j intentar que en un objectiu, que és 
el social, en el qual podem coincidir lots, des de la dreta 

fins a l'esquerra fins als grups centristes per donar Sortida 
al problema. Res en absolut. 

Recursos financers fets a bolets. És a dir, un any ca
men\(3rem un pis d'atenció de no sé que a Mallorca. Lla
vors el següent any no pressupostam res; llavors el tercer 
any ho tarnam a pressupostar. Llavors anirem cap a Eivis
sa, lIavors a Menorca. És una cosa que pareix feta amb bo
lles. És a dir, mirin el quadrc final: realment vaig pensar 
que alió era fet a sorteig. 1 arnés ens diuen: "aixo es com
plira a mesura que els pressuposts de les administracions 
públiques tenguin disponibilitats i ho aprovin cada any". Si 
aixó és de rebut a un Pla Quadriennal d'Acci6 Social, que 
qualcú m'ho expliqui. És a dir que alió que aprovam avui, 
després dependnl deis pressuposts d'aquí, deis deis Con
sells Insulars i deis deis ajuntaments que es faci i a més 
amb el sistema de sOrLeig, que m'agradaria saber qui I'ha 
fet, perque realment hi ha per suspendre'l en comptabilitat, 
en economia i, sObretat, en criteris socials. 

Aquests són els punts generals. I no els tomam el Pla. 
No, no els ho tomam. Els deim: "reclifiquin-lo o desenvolu
pin una normativa per tal quc aixo ho entenguem. com a 
mínim ho cnlenguem". Realment, així com esta presentat, 
no s'entén. 

Esmenes parcials: 21. Mirin: en aquest Parlament hem 
aprovat fer un Pla d'Igualtal d'Op0rLunitats de la Dona. 
Ein pareix que ho hem aprovat per unanimitat. Em pareix 
que hi ha una Comissi6. 1 en el Pla, no hi éso Aleshores, a 
que jugam? Ja no és qüestió d'incomplimenl. És qüesti6 de 
sordesa i perd6, perque el Conseller és un gran especialista 
en el tema i ara no voldría que aixo s'hagués entes en refe
rencia a l'especialitat medica del Sr. Oliver Capó. Pero la 
veritat sigui dita, hi ha vegades que ja no entenc que discu
tim aquí i que fa la mateixa Administraci6. 

Places per a tercera edal. A Ciutat hi ha 4.000 peti
cions no ateses. 1 en 4 anys hem de fer 500 o 600 places. No 
hi ha manera de fer una mica més d'esfor<;: amb tates les 
instilucions i mirar de donar sortida almenys a 1.500 perso
nes? EIs hem de col·locar en els hotels? És que no donen 
vostes cap sortida. No en donen cap ni una. 

Qüestions económiques: n'hem parlat. ManC<l de con
creció en general. Disminults: nosa!trcs hem seguil unes le
ories deis disminuits que és l'esmena núm. 19, esmena Ilar
gUÍssima, m'ha sabut greu cansar-los, que és un text vehicu
lat, articular, filosofal., filosófic peró també de problemes 
reals de cada dia, seguint més que res intervencions de tcc
nies del Consell Insular i de I'Escola de Treball Social d'a
quesra Comunitat Autónoma, Escola que fa gran feina i del 
Co¡'¡egi d'Assistents Socials, per que no dir-ho? Vostes, en 
certs temes, volen, és a dir, no ens concreten res. 

És a dir, habitatge social. És que no hi ha problemes 
d'habitatges socials en aquesta terra i que hem de procurar 
dur la gent que té problemes de marginació, disminucions, 
etc., a uns habitatges amb cena dignitat. La veritat és que 
les mancances són tan grosses que de tot d'una varem dir: 
"bono, que feim; ha agafam un poc a broma; no ens en pre
ocupam, hi treballam?". Hi hem treballal. La intervenció 

-
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ha estat per ventura un poc dura. La veritat, crec que hau
ria d'esser-ho més. Cree que hom sent en aquests moments 
una gran desil·!usió perque creia que aquest Pla Quadrien
na! donaría Hum ¡ no en dóna gens ni mica i a més, els re
sultats dependran, com sempre, d'alló que fací el volunta
riat social, d'allo que faci cada Consell Insular pel seu 
compre, d'allo que fad cada ajuntament pel seu compre, 
d'allo que faci qualque tecnic o qualque polític que tengui 
criteri í digui: "per que no feim aixo?" o ho faci pel seu 
compte. En canvi, alIo que toca esser una direcció política, 
una direcció tecnica, un seguiment, animar la societat en 
aguest tema, ens queda absolutament a l'aire. 

Srs. del Govern, decepció grossa. Les nos tres 28 esmc
nes s6n senzillament constructives, de petites detalls algu
nes, de detalls gros sos algunes d'altres i encara els dema
nam que per favor treballin, que queden un parell de mesos 
per acabar la legislatura i ho poden arreglar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portaveus deis Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? 

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

EL SR. RICCII FEBRER: 

Gracies, Sr. President. Sr. Serra: aixó que voste plantc
ja no és una utopia, és un objectiu al qual jo vull dir que 
ens afegim totalment, perque no soIs l'estil, no soIs la re
dacció, sinó allo que voste persegueix ens interessa. 

No dubt que si algun dia nosaltres tenim l'oportunitat ~ 
de fer un programa polític, amb el 80% com a mínim, per 
no dir el 100%, hi huura totalment, tot el que voste aquí 
aporta . Voste ha dit una cosa molt important per a mi: des
prés d'haver dit que lot el que ha dit és important, pero 
allo que ha dit xerrant del tema, quan diu: "tan tard, que no 
es podra complir". La realitat és que sembla que no tenim 
en compte que aquesta legislatura s'ha acabat. La realitat 
és que avui intentam donar fortalesa, peu, base, a tot un 
programa que voste mateix ja diu que intenta millorar, 
aportar millores. És una oposici6 constructiva, peró que ar
riba a un punt que, així i tot, crec que avui no feim un pro
grama per separat. 

Les seves aportacions que, insisteixo, vista tota la resta 
que s'ha fel, són les més coherents de dalt a baix quant al 
que nosaltres faríem, s6n totes bones. No són parametre 
separat. No són parametrc separat de la resta de necessitats 
ni de suposits economics d'aquesta Comunitat. És ben veri
tar que t01 quant voste diu és necessari i esperam que algun 
dia es pugui fer el pressupüsl que abasti tot aIlo que voste 
demana. Pero és indiscutible que és una massa a distribuir, 
una massa general a distribuir. Avui, pretendre aixo, que 
seria un fet que bellugaria moviments economics deIs pres
suposts, pero que en definitiva, jo cstic amb vos te, no es 
compliria perque el temps no donaria peu que es complís i 
en canvi, sí que és veritat que no seria problema seu ni d'un 
d'ells, ni el nostre. 

Vertaderament, jo no pens donar suport ni al mateix 
Govern, en aquest cas, ni a ningú, perque ha arribat tard, 
molt tard, aquest Pla. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula la 
Diputada Sra. Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr. Presidente. Enhorabuena, Sr. Serra: yo ca
si lo hubiera calificado de plan alternativo. Contrariamente 
a la intervención anterior, el CDS sí le apoyará todas las 
proposiciones que presenta. 

Tuvimos la tenta«ión de presentar algunas, como la nO 
11, campaña destinada a la prevenci6n de la drogadicción y 
del SIDA, pero usted estaba en la Comisión. La respuesta 
del Conseller: el Sida no es acción social. Fue rotundo. 
Cuando ya te contestan de esta manera, la verdad es que 
hacer rayas en el agua no nos gusta. 

La observación del centro Juan XXIII. También se lo 
dijimos en la comparecencia. Es verdad que la podía haber 
presentado también el Grupo POPULAR. Ya está. Ya no 
hace falta tenerlo como objetivo de futuro. 

En definitiva, todas y cada una de ellas las apoyará el 
Grupo CDS puesto que las comparte. Aunque sea tarde, no 
se acaba la Comunidad el día que se acaba esta legislatura. 
Estamos haciendo futuro. Y apoyaremos que se haga. Y si 
se apoyaran, el próximo gobierno las llevaría el cabo. De es
ta manera, como no se va a hacer ya nada, ya podríamos 
cerrar las puertas del Parlamento. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamenlari SOCIALISTA, lé la 
paraula el Diputat Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gril.cies, Sr. President. Únicament per dir que el nostre 
Grup donara supon a lotes les propostes, encara que creim 
que hi ha cenes inexactituds quant a certs paragrafs de les 
exposicions, perque tant en els equips d'atenció primerenca 
com en els esfon;os que s'han fet a Menorca per l'F.P. 
adaptat no hi estan recollits. Per tant, li hem de dir que sí, 
que hi donarem supon, que creim que estan molt ben reco
llides totes les necessitats de la nostra Comunitat. Gril.cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MESQUIDA I GALMÉS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: les pro postes pre
sentades pel Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES 
coincideixen, sobretot les que fan referencia als disminui'ts, 
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pnlcticament amb tots els suggeriments que va fer el Con
sell Insular de Mallorca i que han estat incorporades en tot 
quant ha estat possible, dins aquest Pla. 

Fa l'efecte que el Sr. Serra pareix que no s'ha llegit 
molt bé, pero tots aquests suggeriments que fa quant a dis
minults el Sr. Serra, pareix que hi han estat incloses i s6n 
els suggeriments que va fer el Consell Insular de Mallorca. 

Quant al punt primer i al sise, que estan encardinats 
crec que un amb I'altre, el nostre Grup no li donara suport 
perque creim que esta contemplat suficientment dins el 
Pla. El Pla proposat, de conformitat amb I'establert a la 
disposició addicional segona de la Llei d'Acci6 Social té 
com a objectiu fonamental la creaci6 de centres i serveis 
que tenguin les necessitats prioritaries en un període de 
quatre anys. És evident que en tot cas, la responsab ilitat del 
finan<;ament de les previsions en la viabilitat economica de 
cada centre o servei que s'estableix correspon fonamental
ment al titular del centre. Per tant, en tot cas, dins els pres
suposts de cadascun d'aguests centres o entitats no púhli
gues o institucions privades, dins els pressuposts de cada 
any hi figurara el finan<¡amen t vendra determinada a aq ues
ts pressuposts que estableixin aquestes entitats. Per tant, ni 
a 1'1 ni a la 6, no hi donarem suporto 

Quant al retard, crec que no importa parlar-ne pergue 
el Conseller n'ha parlat suficientment dins la Comissi6, 
dins la compareixen<;a. Ha estat un Pla laboriós, des de 
l'any 1989. Ha costat molt d'elaborar. El Consell Superior 
d'Acció Social ha admes una serie de propostes per a la mi
llor elaboraci6 del Pla i a més a més s'han hagut d'augmen
tar els terminis perque el Pla fos més completo Per tant, 
tampoc no hi donarem su port. 

A la proposta 3 i a la 5, que fan la definici6 de compe
tencies, resulta extraordinariament contradictori que es 
prelengui amb unes propostes, d'una part amb una plante
jament planificador d'intervencionisme absolut, definit més 
del que ho defineix ja la Llei d'Acció Social amb claredat, 
com s6n les competencies deIs diferents ens territorials 
amb raó del seu ambit geografic. Es vol arribar a establir la 
dinamica de la gestió municipal. Per altra part, es desitja 
seguir una concepció descentralitzadora. Tant, que en el 
seu judici s'han d'incorporar al Pla tots els suggeriments 
que no han estat acceptades, i eliminar així la capacitaL de 
decisió de l'organ que ha d'assumir la responsabilitat de 
planificar. Per aixo, precisament, perque té I'obligació de 
planificar, és qui ha de decidir amb les aportacions institu
cionals, aquelles que siguin més viables i s'han d'incorporar 
i que s'emmarquin en a1\o que el Pla pretén esser, confor
mement amb el que preveu la L1ei d'Acció Social, fixar 
prioritats, necessitats de centres i serveis en els proxims 
quatre anys. 

Per altra part, no es pOl obligar a un ajuntament a fi
xar una aportació económica concreta sense entrar en 
col· lisió amb I'article 33 de la Llei d'Acció Social, en con
cordan<;a amb la vigent Llei de Regim Local. Per tant, als 
punts 3 i 5 tampoc no hi donarem suporto 

Quant als punts 4 i 7, en el Pla Quadriennal, hi han 

participat, coHaborat i informat no soIs els tres Consells 
Insulars, sin6 també moHes altres administracions públi
ques i entitats públiques i privades que han aportat, a tra
vés del Consell Superior d'Acció Social, que ha estat apro
vat per una amplíssima majoria i hem de tenir en compte 
que dins el Consell Superior d' Acci6 Social hi estan practi
cament totes les administracions públiques i de més enti
tats públiques i privades interessades en l'acció social. 

Quant a la coordinació, hem de tenir en compte que 
d'acord amb la Llei d' Acció Social funciona una Comissió 
de Coordinació que pOL esser valida per avaluar, per coor
dinar i també seguir el pla d'actuació i les inversions del 
Pla que ens ocupa. Per tant, als punts 4 i 7 tampoc no hi 
donarem suporto 

Quant al punt 8, el Pla no pretén ni vol cstablir cap ti
pus de normativa reguladora de centre de serveis. Aquesta 
normativa, en la mesura que [os procedent, seria compe
tencia del Govern. Es dicLaria lOt d'una que resultas neces
sacia; per exemple, el Decret d'Acreditació de Centres i 
Serveis de Drogodependents. O el Dccret d'AulOrització de 
Cent res i Serveis d'Atcnció de la Tercera Eda L, ja elaborats 
i a punt d'aprovar-se. O el Decret de convocatories anuals 
d'ajudes a diferents arees d'acció social. O els que es creIn. 
Per tant, aquest Pla no és una normativa ni pretén csser
ho. Per tant, tampoc no hi donarem suporto 

Quant als altres punts, el núm. 9 - perque aixo és molt 
llarg i no ... - que fa referencia a potenciar la infrastructura, 
aquest punt contempla una serie ... , a les propostes de reso
lució parcial, el núm. 9, que diu : "potenciar l'existencia 
d'infrastructures socials a les Illes Balears, ateses les defi
ciencies existents". Aixo és el que pretén precisament el 
Pla, o sigui, que esta contemplat en el Pla. 1 així s'explica a 
la nostra resposta, en aquestes propostes que li he donal a 
la 1 i a la 6. Per tant, es reitera ti u i es pot rebutjar. No hi 
donarem suporto 

Quanl al 10, que és el Pla d'Iguallat d'Oportunitats de 
la Dona, ja existeix actualment una Comissió parlamentaria 
que estudia la problematica dins aquesta Comunitat. Pareix 
que no seria logic interferir els seus treballs. De moment, el 
Pla Quadriennal suggereix unes actuacions concretes que 
poden pal·liar els problemes en aquesta area, sensc perjudi
ci que més envanL, amb els treballs realitzats per la Comis
sió parlamentaria, es pugui ampliar l'actuació prevista en el 
Pla Quadriennal. Tampoc no hi donarem su port. 

Al punt 11, "campanya de prcvenció de drogues i SI
DA", aquesl ja esta previst en el Pla Quadriennal: la cam
panya de prevenció de drogues, en el punt 2.2, com una ac
ció prioritaria i quant a la SIDA, és un terna de política sa
nitaria i ja actuam en aquest camp en col·laboració amb el 
MinisLeri de Sanitat i amb les altres entitats balears. Tam
poc no hi donarem suporto 

Quant al punt 12, que es refereix aIs disminuHs pro
fl.lnds, efectivament, es pot suprimir la referencia al centre 
loan XXIII, que ja esta acabat. La resta de propostes s'ha 
de rebutjar perque el cen tre de Son Tugores ha d'atendre 
tata la Comunilat Autónoma de les liles Baléars, per raons 
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que expressarem posteriorment a la proposta núm. 15 del 
Partit Socialista Obrer Espanyol. 

Quant al punt 15, les propostes que fan referencia a 
drogoaddictes, que se suggereixin, estan compreses en els 
punts 3 i 2 de l'apartat B sobre serveis específics en drogo
addicció. O sigui, estan contemplats en el Pla. Tampoc no 
hi donarem suporto 

A la 17 es tracta d'una addició superflua, que és la 
temporalització del Pla perque aixo esta contemplat perfec
tament dins el Pla. La podem admetre, encara que és su
perflua. 

Quant al punt 18, que fa referencia al Pla d'Habitatge 
Social, les propostes, exigint un Pla d'Habitatge Social, no 
són apropiades per a aquest Pla Quadriennal, encara que si 
I'existencia és necessaria ha d'esser objecte d'un pla especí
fic a desenvolupar pels organismes municipals responsables 
en aquesta area amb la col·laboració de I'IBAVI. La Llei 
d'Acció Social no es refereix a aques ts plantejaments i la 
Llei de Regim Local, en definir les competencies deis ajun
taments, distingeix clarament entre serveis socials d'una 
pan, promoció i gestió de I'habitatge per l'altra parto Per 
tant, tampoc no hi donarem suporto 

Quant al punt 19, que fa referencia als disminults, els 
punt 8.1, "situació aCLUal i necessÍlaLs ueleclaues", la [eda~
ció del Pla s'adapta als suggeriments que va fer en él seu 
dia el Consell Insular de Mallorca que transmet, gairebé li
teralment el Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES 
en les seves propostes, com he dit al principio Aquest i al
tres punts, com veurem més endavant, fan refecte que el 
Sr. Sena no s'havia llegit molt bé el Pla perque pareix que 
estan incorporats els suggeriments que hi va fer el Consell 
Insular de Mallorca. 

Pel que fa a les necessitats educatives, són exclusiva 
competencia del Ministeri d'Educació i Ciencia i estan con
templades a la recentment aprovada LOGSE, Llei Organi
ca General del Sistema Educatiu. 

Quant als programes prevists, el programa de preven
ció, en el punt 8.1, el Govern de la Comunitat Autonoma 
no pot desenvolupar un programa integrant recursos esta
tatals que no depenen d'aquesta, perque no estan transfe
rits . No es pot, en conseqüencia, desenrotllar tota la nor
mativa jurídica per desenrotllar programes de prevenció en 
aquest terreny. La Llei d'Integraci6 Social deIs DisminuHs 
del 1982, LISMI, ja té previstes les normes d'ambit estatal, 
que encara que no s'hagin elaborat, per aixo, la tasca del 
nostre Govern ha d'esser la de potenciar els mijtans propis 
i intentar coordinar la resta d'entitats, com ja s'ha explicat, 
en el Parlament en varies ocasions. Tampoc no hi donarem 
suport. 

El punt al programa 2, "detecció precor;", és evident 
que la Comunitat Autonoma no fa gaire dies que en aquesl 
Parlamcnt varcm tenir una Proposició no de Llei sobre 
Metabolopaties. Es fa el programa de detecci6 de metabo
lopaties congenites. Per tant, en els Centres d'Orientació 
( ... ) es fa en aqueixa Comunitat Autónoma. 

Quant al tema d'atenció primerenca, és evident que és 
un problema del Ministeri d'Educació i Ciencia. És evident 
que el Ministeri d'Educació i Ciencia quedaria totalment 
satisfet si el Govem de la Comunitat desenvolupas el pro
grama que es proposa, perque ja no hi hauria de dedicar ni 
una pesseta, ni preocupar-se de l'atenció als disminults a 
etapa escolar i preescolar. Tampoc no hi donarem suporto 

Quant al refor~ a les famílies, el programa 4, no es veu 
la necessital ni la possibilitat que el nostre Govern de la 
CAlB doni suport economic a aquest programa. Quant al 
programa d'educació i rehabilitació que és el 5, és evident i 
clara la competencia i la responsabilitat del MEe. Els cen
tres específics d'educació especial poden esser necessaris en 
els casos en els quals la integració escolar no sigui possible. 
Tampoc no hi donarem su port. 

En fi, jo m'allargaria ... Quant al programa 6, el progra
ma de treball, hem de recordar que tampoc no hi tenim 
competencies i tampoc no l1i donarem suporto Quant al a
programa 7, d'integraci6 laboral, podem repetir el mateix 
que hem dit en el programa anterior, que no lenim compe
tencies. Quant a l'habitatge, ja n'hem fet esment en el pro
grama 8, un poquet més envant, a una de Les res lucions 
que hem debatut abans. Quant a l' ei i al temps lli ure, el 
suggeriment correspon al Consell Insular de Mallorca. 
També es va recollir a la pagina 5 1 del Pla Quadriennal. 
Les barreres arquitecloniques també és un suggerimenl del 
ConseIl Insular de Mallorca i esta recollit a les pagines 51 i 
52. Per tant, es pot rebutjar perque és inecessari. 

QuanL al programa 11, el podrícm admetre, peró dis
crepam wlalment amb la primera retxa. Si el Sr. Serra esta 
d'acord a suprimir la primera retxa, que diu: "El moviment 
associa tiu de les llles Balears és bastant pobre". Si pogues
sin suprimjr aques ta retxa , donariem UpOrl al programa 11 
perque discrepam rolundament d'aquest plamejamen t per
que el movimcnt assoeiatiu relatiu als disminuHs de Bale
ars no és en absolut pobre, sinó que és prosper i enca~, 
com és UNAP, coordinadora AMADIP, ASPACE-Mallor
ca, ASINPRÓS i ASP ANASIF a Menorca i a Eivissa. Si es
ta d'acord a suprimir aquesta frase, estaríem d'acord amb 
aquesta proposta. 

1 quant als aItres punts, als punts 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25,26, 27 no els donarem suport perque és cvident que la 
major pan no és possible aprovar-Ios, perque, per exemple, 
en el punt 26, que diu "un increment d'un seixanta per cert" 
és moIt difÍ(;il quantificar un percentatge economic a les 
propostes del NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, ja que 
no fa cap valoració. Com a dada addicional, es pot comen
tar que en el Pla Valencia de Serveis Socials per a tres pro
víncies, suposa una quantia similar. 

Pel que fa a la resta, cree que diris el 1'la Quadriennal, 
la mUlora deIs menjadors socia ls, el pla imp1fcitament ho 
complcix, a l'atenció a la tercera edal i al serveis d'aLenci6 
i margi na . I quant a ampliar les pLaces residencials, creim 
que el número previst en el Pla és suficient per a aquests 
próxims quatres anys. A més a més es tracta de cercar alter
natives a la residencia, com és l'ajuda a domicili, a fi d'a
conseguir la permanen«3 del vell en el seu entorn habitual. 
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El PIa Gerontológic Nacional preveu arribar a un 3'5% de 
pIaces residencials. El nostre PIa, pn1cticament, arriba al 
4%. Res més. Moltes grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra per replica. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Abans, la intervenci6 ha estat 
Harga i la lectura de totes les propostes encara més Harga i 
per tant, comprenc que els Diputats estiguin cansats pero 
és obligat fer un parell de referencies molt, molt concretes 
a les intervencions que hi ha hagut. 

Yull ag."air al Grup MIXT, Sr. Ricci, al G rup CDS, 
Sra. A1eñar ¡Sr. ómcz Arbona el supon deIs Grups a les 
proposles. Sr. 6rne/', Arbo na: ho anava a dir abans, pero 
<.Iins una intervenci6 apassionada i sellse lIegir, cviden t
ment m'he oblidat que a Menorca, el ConselI Insular ha fet 
un esfore; en el tema de disminucions i quc sí, que ha de 
constar, si més no, aquesta voluntat i aquest es[orc; del 
ConselI de Menorca. 

Sr. Mesquida, bono, mol tes vegades l'he felicitat per 
les intervencions que vos te ha tengut, a vegades hem coin
cidit - Hospital de Manacor i moltes altres vegades - pero 
és que avuí m'agradaria saber qui és que li ha ajudat a pre
parar aquesta resposta . M'agradaría saber-ho perque, la ve
ritat, ha estat antologica. Figurara en el Diari de Sessions 
per si quaLcú vol fer hi. toda deis debats socials, o de la po
lítica s cial en aques ta Comunital. A.Illologica perque voste 
ha dit, eUlre al.u·es coses, que per exemple, s'han recollit els 
temes del Consclllnsular de Mallorca. 

A la Comissi6 d'Acci6 Social del ConseIl, de la qual 
voste forma part, se'ns va passar la documentaci6, cosa 
molL correcta, a un moment oponú, que era qu~ opinaven 
els servei tecnies del Consell sobre lOts aqucsls ternes. Ho 
varem len ir. TOlS els Grups ho v.arem poder estudiar. El 
nOSlre Grup ho va estudiar i, en part. ho ha recollil a l'hora 
de fer esmenes, perque ho ha cregut correcte. En fí, correc
le en part, no tot, no tot, pero sí parts i en l'esperit, cstam 
d'acord en tol. Cal dir-ho. Voste diu que s'ha recollit i fin s i 
tot li recordaré que el Consell Insular em pareix que es va 
abstenir a l'hora d'avaluar i d'aprovar aquest Pla Quadrien
nal per a I'administració autonomica. Per qualque cosa de
gué esser. 

Per altra banda, voste, Sr. Mesquida, ha dil cose tan 
dures com que per una banda imcrvcncionisme pero per 
I'altra. no sé que. Vaste cm pareix que no deu co neixer - O 
el. qui )'han assessoral avui - la LJei de Consells Insulars. 
És una Uej aprovada per aquesl Parlamenl. 1 m'agradaria 
saber que opinen els responsables pOHlies deis tres Con
selIs lnsulars d'aques les IIles perque aquest Pla Quadrien
nal coOlradiu Oagrantmem la Uei de Consells lnsular en 
l'esperit i en la Iletra. Arnés, voste esta amb la majoria po
lítica del Consell Insular de Mallorca i flac favor fa al Con
seU de Mallorca, al de Menorca, al d'Eivissa i Formentera. 

Aquest Pla Quadriennal, que és en funci6.de la Llei 
d'Acció Social, cal recordar-M, per tant, té rang de llei, no 
té res a veure amb I.a Uei de Consells Insulars aprovada en 
aquest Parlamenl. Res a veure. Exemple ciar de contradic
ció jurídica de l'executiu. 

Voste ens ha mesclat la Llei Organica de l'Educació 
recent amb tOla aquesta qileslió! Bono, jo és quc he quedal 
aquí esveral perquc voste ha eonfós 'anital amb educació, 
perO bé, és igual, deixanl aqucs ta confusió. EOl pareix que 
no van massa ñas, vos tes, en tol e l que és la nova tcgislació, 
modesta, l1mida, que nosaltres creim que va molt poc enlla 
i molt poe au tonómica que fa 1'Estat. Pero atenci6: d'aquí 
a haver de conf ndre els ous amb els caragols, ens pareix 
molt preocupant. 

Sr. Mesquida: el Pla Quadriennal és una exigencia de 
la Llei d'Acci6 Social. El Pla Quadriennal no fara decrels, 
pero qui ha de fer els decrets, cIar que és el Govern. Nosal
tres demanam una normativa, que el Govern desenvolupi, 
que el Govern, a partir de criteris que aquí deim i exposam, 
que desenvolupi normes per lal de millorar, de concretar, 
sobretot, qui ha de complir aquest Pla Quadriennal, qui 
n'ha de fer el seguiment, qui ha de posar els doblers, a qui 
s'han de donar comples i que s'ha de fer en materia de polí
tica social. 

Pero és que vostes, jo no sé, ja m'ha aSlOrat tant la in
tervenció del Grup POPULAR avui que em pareix que,_ o 
bé no han llegit el Pla Quadriennal o bé no han llegit les 
esmenes o observaciol1S que hem fet lots e l. Grups Parla
mentaris i les elllilats que s'han dirigil al Govern per tal 
d'opinar i, la veritat, així t:Om nosalLres he m Lingul una ac
LÍwo baldamcl1l abans hagi [Cl una defensa t nergica ¡una 
crttica crec quc con tru liva perO energica, d'3l 10 que crec 
que é.~ es encial, que és una política social oben a, com a 
mínim oberta, i jo no he parlat de grans principis learies 
d'esquerres ni prop fer-hi, sin6 una qüestió senzillament 
oberta i adaptada als problemes de I'home d'avui i amb 
l'horitz6 d'una societat de benestar, vastes, en canvi, ens 
surten amb una actitud totalment destructiva davant tec
nies, davant políties, davant voluntariat social i senzilla
ment aquí tenim un Pla que ja veurem com es compleix, 
qui el complexi i quan el complira. 

Gran cosa: el Govern publicara el decret sobre resi
dencies de vells. Mare santa! Quin temps fa que aprovarem 
en aquest ParIament que el Govern havia de publicar 
aquest decret? 1 com és que encara no l'ha aprovat i publi
cat? Que passa, aq uí? 1 arnés, vostes ens ho presenten com 
a gran merit. La veritat: no comprenem res. Mil cinc-centes 
places per a vells a iutal de Mallorca. Aixc) ts el que no
saltres proposam en 11 c de les s is-cenles. No propo am 
cap gran rcs idcnda. Proposam places així cOrn sigui p ss i
ble. Pero és que \1i ha més de tres mil. quasi quatre mil per
sones que demanen plac;a i arnés, vos tes m~lteixos ho sa
ben, han hagut de cessar el director de la residencia del 
Cansell de Mallorca perque hi ha hagut massa irregulari
tats . 1 vos tes saben que les llistes d'cspcra s6n grosses. 1 
vostes saben que hi ha persones que van al Consell O al Go
vern i demanen solucions ... 
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EL SR. PRESIDENT: 

Vagí acabant, Sr. Sena. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

.. .i ens programen un parell de cents de places en qua
tre anys. Vaja, decepció absoluta. Almenys esperavem una 
actitud més oberta de la majoría i, la veritat, la decepció és 
molt grossa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per defensar les propostes de resolcuió registrades 
amb el núm. 2.585/90 presentades pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Gómez i Arbo
na. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr. President. Per comenc;ar, hem de dir que 
el nostre Grup crcu que el Govern Balear no ha donat la 
importancia que correspon a aquest Pla. Altres portaveus 
ja han esmentat aixo, pero nosallres creim que tant el Go
vern com el Grup' que dóna suport al Govern no li han 
concedit la importancia que té i que ve marcada per llei. 

Per diversos motius: primer de LOL, per la Lardanc;a que 
el Pla aquest ha vist i ha tingut a arribar en aquest Parla
ment; per I'elaboració, que ha tingut una elaboració que se 
la va encarregar a la Universitat, que, sense desdir que la 
Universitat sigui sabuda en altres temes, creim que no era 
el col·lectiu professional ideal per encarregar un treball 
com aquest; i, per descomptat, també, pel pressupost que -
s'ha dedicat a l'elaboració d'aquest Pla. El .conseller va dir 
a una compareixenc;a que aquest Pla li havia costat cinc mi
lions. Demani al Consell Insular de Mallorca que va costar 
l'estudi de serveis socials i compararan la importancia que 
li ha suposat per al Consell Insular de Mallorca aquest Pla, 
un Pla de Serveís Socials, i la importancia que li ha donat 
el Govern a aquest Pla. 

Ara, nosaltres ja sabem que els temes socials no són el 
capíLoI principal d'aquest Govern, ho tcnim cIar. Fos urba
nisme o fos turisme, seria una altra cosa, pero serveis so
cials, ho tenim ciar. 

Igualment, la importancia que Ji concedeix el Grup 
que dóna suport al Govern també s'ha vist clarament mani
festa guan hi ha hagut un canvi de portaveu i la portaveu 
que donava i que explicava els temes socials. Ha estat fet 
un canvi en el darrer moment i el Sr. Mesquida és qui de
fensa els temes socials. Hem de dir que ja indica qualque 
cosa. 

1 que és, que ha presentat el Govem? El Govern ha 
presentat un bunyol, ha presentat un trencaclosques pcrque 
després d'una elaboració que certament ha estat difícil, lIar
ga. no culpa de les entitats que han participal a I'elabora
ció, sinó per tota el garbuíx burocratic i d"'aquest Pla, un 
Pta, ara en presenten un altre, falten fu lis, no falten fulls". 
Resulta que el Pla que es va aprovar en el Consell Superior 

d'Acció Social no és el mateix que s'ha presentat aquí, per
que té una addició d'una part inicial que cree, que crec, no, 
que sé segur que no hi era quan es va presentar al Consell 
Superior d'Acció Social. 1 aquesta part, que a aItres plans 
no tendría importancia, com és la introducció i un capítol 
molt divertit que es diu "Precisions importants", juntament 
amb les prioritats a atendre en línies generals, no hi eren 
en allo que es va presentar. 

En aquesta versíó, a nosaites, aixo, no ens fa al<;ar cap 
cella, perque estam acostumats que el Govern presenti una 
cosa o I'altra, varies versions i creim que no és aixo que ens 
faci sorprendre, perque hi estam acostumats. Quant a la in
troduccíó, jo crec que conté diversos punts imponants, a 
part de certes falsedats, com la falsedat que jo vaig comen
tar en Comissió i que cree que és important, que fa esment 
d'una Comissió que hpvia d'avaluar les esmenes deis dife
rents col·lcetius i COnsells Insu]ars que no es va constituir 
ni es va reunir maí. 1 aquí esta escrit. Per tant, jo cree que 
aixo és una falsedat que ja els vaig dir en Comissió que val
dria la pena que es corregís. 

Una altra part és que, ja des del primer punt deixa ciar 
que el Govern es deslliga de qualsevol lipus de compromís 
en el desenvolupament economic del Pla, i cit literalment. 
"la responsabilitat de la gestió i del financ;:ament deis cen
tres o serveis tant generals com específics que es creln en el 
desenvolupament del Pla saan r~sponsabililats deis orga
nismes tilulats", i és ciar, si no 'cxisteix cap tipus de compro
mís económic, no pot existir cap tipus de compromís de fer 
complir el Pla. 1 ho diu la introdueeió. Torn a citar: "evi
dentment, el Pla no pot imposar, en absolut, ja que les esti
macions economiques que contempla són també logica
m,ent flexibles i orientatives". O sigui, que quedi cIar: el Pla 
és orientatiu. El Govern Balear no és comproment gens a 
desenrotllar i participar en el desenvolupament d'aquest 
Pla. Les administracions que ho vulguin fer, que ho facin. 
Si són tan agosarades com per llan<$3r-se a fer centres o 
desenvolupar programes, ja se n'aclariran. 

Per tant, jo cree que en aquesta introducció ja marca 
quin sera o quin és el taranna del Govern. Després, per 
acabar d'aclarir-ho, per si encara hi havia dubtes del com
promís del Govern, ve la segona parto Un apartat que es 
diu "Precisions importants", cosa que no havíem vist a cap 
Pla i que realment ens ha fet gracia, perque. ve a esser com 
un avís per a navegams i que es converteix en unes lamen
tacions, en les quals el Govern sempre fa esment de com és 
de dolenta i'administració de i'Estat i de les culpes que té 
en to tallo que no li deixa [er. El Govern no recorda que té 
competencies quasi plenes de serveis socials. 1 diu que no 
poden ter res perque les transferencies de l'INSERSO no li 
han vingut, que aixo és un pla inicial, que ho tingem en 
compte, que tat esta en mans de rEstat. 

1 encara fa més: reconeix que té competencies en coor
dinació í planificació, pero diu: "resulta, a la practica, extre
madament laboriós".Clar que resulta extremadament labo
riós, perque l'equip tecnic que té la Conselleria és ínfimo 
Els tres Consclls tenen més personal tecnic que la Conse
lleria, que seria la que hauria de planificar-ho i coordinar
ho tot. Per tant, jo ho entenc, pero no tiri les culpes a l'ad-
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ministració de l'Estat. Doni's toes pel pit i vegi per que no 
té un gabinet tecnic com el que tocaria tenir. Ara, després 
d'una serie d'anys de tenir les competencies en materia de 
serveis socials. 

1 per últim, aixó de les "precisions importants" hi afe
geixen el que podríem dir que és el darrer. Demanen que 
aquest tant per cent d'un 0,5 de 1'l.R.P.F. que pugui venir a 
Balears fos gestionat per la Conselleria. Aixó sÍ: arreplegar 
doblers, que véngui el maxim. Repartir-ho, ja ho veurem, 
pero arreplegar, ha saben fer. Per tant, no ens sembla se
riós afegir dins un Pla com aquest un apartat en el qual es 
digui: "precisions importants", en el qual em sembla que un 
Pla del Govern hauria de tenir molta més seriositat. 

Quant a les prioritats a atendre, nosaltres no creim 
que s'ajustin al que diu la Disposició Addicional Segona. 
Fixar prioritats no és teorilzar, peró aixó ja és a la Llei, que 
és una Llei teórica, que s'ha de desenvolupar i espcnlvem 
que aquest Pla concretés; ni lampoc presentar totes les op
cions que es poden fer en serveis socials. Realment, fa un 
llistal, pero no prioritza. Prioritzar, segons el diccionari, és 
atendre una cosa respecte de I'altra, en el temps o l'espai, 
dedieir que cosa es fara abans, que cosa es fanl després, no 
posar un llistat. És clar: no marca cap tipus de prioritats. 
Per exemple, la xarxa d'adhesió primaria que tant el Con
sell Insular de Mallorca com el de Menorca han posat en 
marxa perque era una necess ilal, ve al maleix nivel! que al
tres prioritats. Per tant, jo crec que no compleix aílIo que 
diu de prioritats a atendre la Dispcisició Addicional Segona 
i no marca com s'ha de fer. 

Quant als quadres de temporalització economica, no 
hi ha cap tipus d'indicació sobre quina sera la responsabili
tal de les diferenls administracions. Ja no demanam del 
Govern. De les diferents administracions. Hi ha altres tipus 
de plans, com pot esser el Pla d'Obres i Serveis amb lnfras
tructures Sanilaries de pobles i aquestes coses, en els quals 
ve molt ciar quin ha d'esser el tant per cent que ha de posar 
cada administració: I'administració de l'Estat, un 30%; l'ad
ministració de la Comunitat Autónoma, un 30% i les cor
poracions locals, un 33% per desenvolupar aquest Pla. A
quí, ni a~o. Ni arribam a tants per cent. 

Per exemple, la comarca de Manacor, com tota una se
rie de pobles, per tenir els centres de serveis socials gene
rals necessiten 28 milions, 950 marca el Pla. Com s'acoIlse
guiran aquests vint-i-vuit milions? Quant posara el Go
vern? Quant pensa posar el Consell? Quant els ajunta
ments? El Pla concertat del Ministeri d'Assumptes Socials, 
que té a veure amb ac,:o? Com veuran, jo cree que el Pla 
fuig d'alló que lí marcava la Llei d'Acció Social. 

Amb tol ac,:ó, les nostres proposicions intenten esser 
construclives. Jo cree que no se'ns podra acusar, ni aquí, ni 
al Cansell Superior d'Acció Social, d'haver intental boico
tejar aquest Pla. De cap de les maneres. Pero estan [etes en 
el sentit de mi llorar-lo. 1 van, primer, perque a vegades no
saltres tenim dubtes que el Govern Balear tengui ciar qui
nes són les seves competencies. Hi ha un article 31 i hi ha 
un article 14 de la LIei d'Acció Social, en els q uals estan 
cIares aquestes competencies que, seguidament, se li oblida 

que té unes competencies. Que les desenrotlli. 

Igualment, el compromÍs económic: no creim que hi 
hagi, i aixÍ ho reconeix la LIei, cap tipus de for~ moral si 
no hi ha compromís económic darrera. Igualment, la defin
ció cIara de prioritats. Igualment, aixo deIs Consells Insu
lars: creim que els Cansells Insulars tenen un paper impor
tant com marca la Llei d'Acció Social, en els temes socials, 
que es veu molt poc corres post per part de la política de la 
Conselleria. A les nostres resolucions, feiem esment d'aixÓ. 

Igualment en la concertació de centres privats. El nos
tre Grup no estaria en contra de la concertació amb centres 
privats qua n es demos tri que hi ha una necessitat, pero aixó 
sí, amb una reglamentaci6 clara deIs convenis, no amb una 
Iliberalització que es puguin fer convenis com vulguin. 

En resum: el Pla, com s'ha presentat, creim que servira 
per a molt poca cosa. És més, a la introducció, així ho reco
neix, perq ue diu que sera orientatiu, sera flexible, per tant, 
perque no fixa ni les prioritats, ni vincula les administra
cions amb la forc;a que hauria de ten ir, ni presenta un estu
di económic rigor6s i compromes. Les nos tres resolucions 
estan encaminades a millorar aquesl Pla. Si vos tes volen 
continuar camínant tots sois, alla vostes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portaveus deIs Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? 

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

EL SR. MESQUIDA l GALMÉS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats: quant a les propos
tes de resolució presentades al Pla Quadriennal pel Grup 
Parlamentari SOCiALISTA, quant a la proposta núm. 1, 
que fa referencia a l'assumpció de les competencies auto
n6miques i estatals, segons atribucix J'article 14 de la Llei, 
nosaltres estam d'acord amb aquesta resolució; ara, que 
pensam que no es dura a lerme, perque veient la forma de 
comportament recent del Govern central, que pareix que, 
en lloc de donar més competencies, agafa més competen
cies, realment, amb aixo que ha passat en el debat de trans
ferencies a l'area deis menors a l'administració central, no 
només cedeix competencies, sinó que les amplia. Per tant, 
nosaltres, a la primera, li donarem suport, encara que pen
sam que no ens donaran les competencies. 

Quant al punt 2, no li donarem su port perque la Llci 
recull en diverses ocasions el Pla Quadriennal i més am
pliament en el punt 6 de la introducció de la Llei d'Acció 
Social. De fet, moltes institucions de les Balears han parti
cipat en l'elaboració del Pla a través del Consell Superior 
d'Acció Social. Per tant, s'han d'implicar en el seu poste
rior desenvolupament, encara que aqueixa proposta és in
necessaria, perque aixÍ s'ha fet 1'elahoració del Plfl i flixí ho 
preveu el Pla, aixÍ com s'ha fet, de manera que totes aquei
xes institucions han participat en l'elaboració del Pla. Per 
tant, no li donarem suport, perque consideram que és inne-
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cessari perque és am com s'ha feto 

Quant al punt tercer, que fa referencia al financ;ament, 
creim que el Pla ho diu ben clar, que el Pla ho contempla. 
Per tant, aquesta proposta sobra, pens, perque el financ;a
ment del Pla s'ha de fer atenint-se a allo previst a la matei
xa Llei d'Acció Social, en els seus articles 31, 32, 33 i 34, fo
namentalment mitjanc;ant la dedicació de les administra
cions públiques imraaulonómiques del 6% del seu pressu
post a fins d'acció socia l. És evident que, si totes aquestes, 
inelosos els Consells lnsulars i els Ajuntaments, aportassin 
aguest tant per cent, es podria desenvolupar perfectament 
el Pla Quadriennal que tractam avui, a més a més de la par
ticipació que hi tenen altres administracions de I'Estat, 
com són I'INSERSO i entitats i associaeions públiques o 
privades afectad es fins i lOt pels interessats mateixos. 
Aquesta proposta consideram que és innecessaria. Per tant, 
tampoc no li donarem suporto 

Quant a la proposta núm. 4, que fa definieió de priori
(ats, tampoc no li donarem supon, perque pensam que el 
Pla Quadriennal dedica íntegrament el seu segon punt a es
(ablir els criteris priorilaris. Primer, dos, aceions priorita
ries en els scrveis socials. I, tercer, accions prioritaries en 
els serveis socials específies. Per tant, aqueixa proposta cre
¡m que és innecessaría perque esta contemplada en el Pla. 

.Quant a la guia de recursos, que és el punt cinque, sí lí 
donaríem suport si no hí ha"gués aquesta exigencia d'aques
ts sis mesos. Nosaltres creim que un termini de sis mesos és 
un terminí realment curt. Ara bé, es podria donar supon a 
aq ues ta resolució i es comen~s a compular aqucsL termini 
OC sis mesos a panir del momem que els ConseHs Insulars 
hagues .in e labo ra!, en e ls scus ambils tcrriLo ria ls, o igui, 
que i aquesta guia de recur 'os. c ls tres Consell ' IllSulars -
l'haguess in e laborada oins el seu ambit territorial, li dona
r(cm suporto . i aquesl ' is mesos computas in a partir oe] 
moment que els Consells Insulars presentassin aquests re
cursos deIs seus territoris. 

Quant al punt núm. 6, que es refereix al mapa d'acció 
social, jo pens que els mapes d'acció social estan contem
plals dins el Pla. ]0 pens que el Pla ho contempla perfecta
ment i el Consell Insular de Mallorca té el mapa d'acció so
cial perfectament fet. Per tant, cree que és innecessari per
que esta previst dins la Llei d' Acció Social i cree que, en tat 
cas, s'hauria de fer elaboraci6, per part deis Conse11s Insu
lars i que llavors el Govern de la Comunitat Autónoma co
ordinas els serveis d'aquest 'tnapa de serveis socials. 

Quant als punts 7 al 9, pcrque creim que estan incardi
nats uns amb els altres, que parlen de compromisos econó
mies del Govern, hem de tenir en compte que el Govern ha 
d'actuar subsídiariament d'acord amb la Llei d'Acció So
cial, és a dir, ha de fer a110 que no poden fer els ajunta
ments ni els Consells [nsulars o allo que tenen l'obligació 
de fer altres entitats, com és INSERSO, o el Ministeri d'E
ducació i Ciencia. El Pla Quadriennal repeteix per activa i 
per passiva, una vegada i una altra, que totes les entitats 
que han d'actuar, han d'actuar dins un marc prefixat, pero 
també explica clarament, en la seva introducció, que el Pla 
es formula d'una forma flexible i oberta, sense assignar les 

inversions de mode coneret, ja que és impossible prendre 
decisions en noro de tots els organisroes públies i de les en
titats privades que hi estan implicades. No es pot imposar a 
un ajuntament o a un Con en Insular per exemple, que fa
cin una determinada rcalüulció, ni des del Govern ni des 
del Parlamento De fet, apareixen ja en el Pla compromisos 
en aquest sentít que el Govern ha a sumit, com són el Cen
tre de DisminuHS Psfquics Profllnd O una nova comunitat 
terapeutica per a drogodependenlS que són d'arnbil territo
rial interinsular i. de conformila L arnb e l punL 12 de I'a nicle 
14 de la nostra Llei d'Acci6 Social. Per tant, tampoc no li 
donarem suporto 

Quanl a l punt núm. 8, tarnpoc no Ji donarem upon 
perque la Disposició Addicional Segona de la Llei o'Acció 
Social especifica que es fixaran les necessi tals de ccntres i 
scrveis, pen) fixar pe{sonal rnfnim de caua zona ha d' sscr 
competencia deIs Consells Insu lars i deis aju nLamcnts i u'a
cord amb la Llci d'Acció Social, que en Is 'eu a rticlcs L5 i 
16 els atribueix les competencies de programar les necessits 
a cobrir a J'ambit territorial, sense perjudíci de fer la cor
responent consulta al Govern de la CAIB. ° sigui, que 
pensam que aixo és competencia deis ajuntaments i deIs 
Consells Insulars. 

Quant al punt núm. 10, convenis per avaluar el compli
ment del Pla, nosaltres pensam que no li donarem supon 
penjUe elnoslre Grup pensa que dins la Llei d'Acció So
cial, com he dit abans, en aquestes propostes del Grup NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES, funciona una Comissió 
de coordinaeió i pensam que aquesta Comissi6, a més a 
més de coordinació, pot esser d'avaluació i de seguiment. 
Per tant, creim que és innecessari i tampoc no li donarem 
suporto 

Quant al punt núm. 10, que fa referencia al barem mí
nim de cost per servei aquí també tcnim un a lLre pum que 
preveu un termini de is mesos. Aquesl Lerrnini de sis me
sos és realment CUft i exp licaré per que. És curt perque 
existeixen, actualmenl, dins la n()SLIa Comunitat, serveis 
com són els centres d'acollida, que tenen una curta expe
riencia, i en aquests moments es comenc;a a aplicar la nor
mativa d'acreditació deis ccntres de drogodependents i a 
punt d'aplicar als centres de tercera edat. De manera que 
creim que no podem donar supon a aquest termini, perque 
consideram que aquest termini és rnolt curto 

Per altra part, la mateixa Llei d'Acció Social preveu la 
substitució progressiva, en tot quant sigui possible, del sis
tema de subvencíons pel sistema de convenis o concerts. I 
aixÍ es fa ja en alguns sectors de major importancia, com 
s6n els disminuHs - conveni amb la UNAC, per exemple - o 
els menors. 

Quant a la tercera sol· licitud de I'I.R.P.F., hi estam d'a
cord i nosaltres li donarem suporto Quant a la proposta 
núm. 13, programes de potenciaci6 del voluntariat, com ja 
he dit quan he defensat alguns deis motius pels quals no 
donavem suport a la proposta del Grup NACIONALISTA 
I D'ESQUERRES, aquest Pla no és un text normatiu, i 
com que no és un text normatiu, pensam que no ha d'esta
blir un programa de potenciacíó del voluntariat. No obs-

1 
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tant, en aquests moments, es potencia amb actuacions insti
tucionals, a cada una d'aquestes entitats privades, sense fi
nalitat de lucre. Que són, si no, els importants convenis 
que estan signats amb diverses entitats com són, per exem
pie, el Projecte Home, UNAC, AMADIP, Creu Roja, Cari
tas, etc. O sigui, que el Pla ho contempla. És una normati
va. No és un text normatiu, no es pot fer un programa dins 
i, per altra part, es fa ja la co!-laboració amb to15 aquests 
centres. 

Quant al punt 13, que fa referencia a una partida espe
cífica als pressuposts per a les prestacions biisiques, quan se 
suggereix que en els pressuposts de la Comunitat Autóno
ma es contempli una partida específica per donar supon als 
serveis socials generals, tal vega da s'oblida que la nostra 
Llei d'Acció Social indica clarament que aquests serveis 
han d'estar financ;ats íntegrament pels ajuntaments de més 
de 20.000 habitants. 1 en els ajuntaments menors o amb po
ca capacita! económica, sera els ajunlaments, per si matei
xos, o la mancomunitat de municipis i, en tot cas, els Con
seIls Insulars, seran aquests els que col, laboraran en el seu 
manteniment. El Govern de la Comunitat Autónoma, sen
se perjudici d'aixó, col· labora amb les corporacions locals, 
mitjanc;ant convenís, per dotar de centres de tercera edat i 
també a través del Pla concertat de prestacions basiques. 

Quant al pum 15, les miniresidencies de profunds, 
tampoc no li donarem supon perque el Pla contempla la 
possibilitat de reconvertir a Menorca el centre del Trabucó, 
per a profunds i a més la posada en marxa de pisos per a 
dísminui"ts amb cada ConselI Insular, que I'ajuntament po
dia decidir la seva finalitat. El centre de Son Tugores, que 
s'esta acabant aquí, a Mallorca, ha d'atendre les necessitats 
de totes les illes. 

1 quant al punt 16, la Comissió per a l'assessorament 
de la dona, nosaltres tampoc no li donarem suport perque 
pensam que, actualment, a Palma, aquí a Mallorca, hi ha 
un centre social que esta sota la competencia del Govern 
central. NosaItres pensam que primer se'ns hauría de trans
ferir aquest centre i, una vegada transferit, aleshores acla
rir, poder aclarir si és convenient, a cada area d'acció so
cial, com són els disminu"its, tercera edat, dona, tenguin els 
seus centres d'informació i assessorament. Nosaltres creim 
que, amb el centre que hi ha actualment establert aquí, és 
més que suficient. Per tant, no li donarem suporto MoItes 
gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Oiputat Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Graeies, Sr. President. La interven ció del Sr. Mesquida 
reforc;a la nostra idea que la política del Govern en serveis 
socials és una po lfLica de pilotes fora. Una pan de les coses 
les ha de fer el Con 'ell ¡el aju ntamelllS, ¡una altra pan de 
les coses li correspon a l MiniSleri d'ASsumpt:e.' Socials i e l 
Gavern no ha de fer res. 

Las defensa que ha fet deIs punts, jo cree que ha estat 

pobra i jo esperava que hi hagués per part del Grup que 
dóna suport al Govern més aten ció a les pro postes que fe
iem i que, torn a repetir, havíem fet amb un esperit cons
tructiu, sense cap anim d'interrompre o de posar entre
banes a la gestió del Govern. 

Per comenc;ar, quant al desenvolupament económic, el 
segon punt no fa referencia a la particpaicó de les entia15, 
sinó que fa referencia al desenvolupament económic i a la 
participació económica que puguin tenir totes les entitats. 
la ho sé, que han coHaborat, totes les entitats: Consell In
sular de Mallorca, col·legis professionals, pero volem que 
hi hagi una panicipació de les administracions públiques i 
privades, pero participació económica, no únicament amb 
papers. la sé que aixó li fa nosa, la resta Ii aniria bé. Peró 
económica, al Govern, ja no li va bé. 

Quant al punt tercer, que el Govern respansabilitzara 
del finan<;ament deis diversos centres que estiguin prevists 
en el Pla, clar, és que si tOl ho feim els Consells i tot ho fan 
les corporaeions locals, els ajuntamenls. Si no hi ha cap 
compromís per pan del Govern, és molt difícil. Parlam de 
tes conltLlliLats a utOnomes i jo crec que és una cosa que el 
Pla hauria de contemplar un compromís, qualque tipus de 
fórmula de comprom{s del Govern amb el desenvolupa
ment d'aques l Pla. Si n , no anam enlloco 

Quant a les prioritats, IOrn a repetir alió que li he dit 
abans: agafi un diccionari i !legeixi que vol dir "prioritats". 
Una cosa és un !listat d'opcions de tot quant s'ha de fer a la 
nostra Comunitat d'aquí a I'any 92, i una altra cosa és mar
car quines prioritats tenim, que en tenim. Que el Govern 
digui quines vol tenir. Per ventura seria difícil que coinci
díssim, a les prioritals, peró és que aixó no són priorilats, 
aixó és un llistat d'opcions. Una altra cosa és alió deis sis 
mesos. 

En el punt cinque, que diu que el Govern de les IlIes 
Balears, mitjanc;ant convenis amb els Conse!ls, confeccio
nara, si vol que li lIevem "sis mesos", no hi tendrem cap in
convenient, mentre hi hagi un compromís, per part del Go
vern, de realitzar la guia de recursos, amb convenis amb els 
ConseIls Insulars, perque en el punt 6, jo crec que voste 
confon un pla i un mapa. Certament, hi ha diferencies, i 
després, per una altra cosa, i és que el Govern s'ha rentat 
les mans de qualsevol tipus d'aportació económica en l'ela
boració deIs diferents mapes que s'hagin fel en els Consells 
i nosaltres creim que esser una ConseIleria de Sanitat i Ser
ve.is Socials de les lIles Balears, vol dir qualque cosa. Ara, si 
només és una figura que únicament esta a la Conselleria i 
punt i que no participa en les accions de serveis socials que 
es facin des del Consell, és pobre. Per aquí anava la nostra 
resolució. 

Quant als punts 7 i 9, vos te mateix reconeix que el Pla 
no ferma ningú. Em dóna la raó a la intervenció que havia 
fet abans. Voste mateix ho ha dit, que era un Pla obert, que 
no podíem obligar ningú. Peró jo crec que s'hauria de per
seguir en un Pla és que hi hagués un compromís de fer 
qualque cosa, pero si voste mateix ja diu que no, perque no 
es pot imposar ningú que faci aixó, cadascú [ara el que vol
dril. Sobretot, que no impliquin económicament el Govern. 
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Quant al punt 8, hi ha una contradicció. El Pla marca 
un personal mínim, pero nosaltres demanam és, no entrant 
en el criteri de territorialització, semblant al Pla d'Ordena
ció Sanitaria, que si hi ha d'haver un desenvolupament 
semblant a aquest Pla ens sembla que hauria de venir mar
caL quin personal mfnim, no el personal que es pugui afegir 
per part deIs Consells, segons les necessitats propies de ca
da zona, sinó quin personal mínim ha de tenir. Totes les 
lleis d'ordenació sanitaria marquen els centres de zona, els 
centres d'atenció primaria quin personal tenen i si hi ha un 
consell a l'area o al sector, aquí no diu res. Aquí diu única
roent el personal mfnim; posa un assistent social i un admi
nistratiu, si fos necessari, i després un personal que posa, 
bé, a discreciÓ. Ens sembla que el Pla podria marcar, ja que 
diu que ha de seguir els mateixos criteris que el Pla d'Orde
nació Sanitaria, hauria de marcar quin personal mínim 
hauria de tenir cada zona. 

QuanL a la proposla 10, que feia referencia als conve
nis amb els Consells per avaluar el desenYolupamenl i el 
compliment del Pla, jo cree que sí que és importanl, pcrque 
els plans lindran un desenyoluparoent a cada illa, i que el 
Consell és l'administració que n'esta més prop. No és con
tradictori que hi hagi una Comissió de coordinació i que hi 
hagi uns convenis amb cada Consell per seguir com ya el 
Pla. Em sembla que són dues coses que no són contradicto
ries i que es fessin aquests convenis afavoriria bastant que 
hi hagués un desenvolupament progressiu i constant d'a
quest Pla. 

Quant al punt 11, quant als sis mesas, jo li voldria dir 
una cosa. Aquesta resaludó ja ve marcada a la Llei d' Acció 
Social. La Llei d'Acció Social va esser aproyada I'any 87. 
No sé. Són molts d'anys. Sis mesos. Si vol que llevem aixo 
deis sis mesos, pero és que em fa ·gracia que per sis mesas ... 
És que han tengut tat aquest temps. Han tingut prop de 
quatre anys, per fer aquest barem i resulta que no, que no 
han cingut temps, perque tenen altres coses a fer. Sí, supos 
que és aixo. 

Quanl al voluntariat, nos al tres creim que el volunta
riat no s'hauria d'entendre com l'entén el Sr. Mesquida. El 
voluntariat ha de tcnir una formaei6 i ha dc saber fer feina . 
No és arreplegar el primer que passi pel carrer que vulgui 
fer feina. Aixo és quasi quasi beneficencia. No. Nosaltres 
volem que el voluntariat tengui una [ormació i és el que cle

manaven, que ja que la Conselleria és de les Illes Balears, 
fes un programa de fonnació del voluntariat per a les tres l
IJes. Nosaltres, com a Consell, creim que serviria bastant 
més que cada Consell tingués un Pla des de la Conselleria . 

Quant a la presencia elel Pla eonstatat al pressu post, 
nosaltres demanam que si realment es vol potenciar la xar
xa pública de serveis socials gellerals, hi hauria d'haver Uila 
partida específica a tal efecte. És que (j'entrada hi hauria 
d'esser, pcrque el Pla concertat que ve del Ministeri d'As
sumptes Socials, implicaria que hi hagués la mateixa quan
ti!al, per pan de la Conselleria de Sanitat que la que posa 
el Ministeri d·Assumptes Socia!s, cosa que en aquests mo
menls dubtam molt scriosamer¡t que ho faeí. 1 sabem que 
deis tres Consells, uns ho poden dir perque no ten e C2p ti
pus ele prcssió política i els aItres no ]1':) [',)clen dir jwrc¡ue 

tenen pressió política, pero és aÍXÍ. Per tant, nosaltres cre
iem que era una mostra de bona voluntat, de poder desen
volupar aquesta xarxa pública de serveis generals que consi
deram que és basica per a qualsevol tipus de desenvolupa
ment de serveis socials a les nostres illes, que vengués cla
rament definida, almanco aquesta, en els pressuposts de la 
Comunitat Autonoma. Sembla esser que tampoe no en te
nen ganes. 

EL SR. PRESlDENT: 

Vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Sí, sí, ja estic. Quant al punt 15, ens havia semblat 
qualque vegada sentir al Conseller que tenia un esperit 
conscnsuador i que voldria fer qualque vegada qualque co
sa d'acord amb els Consells. Ens semblava que aquesta era 
una de les coses. Sembla esser que no, que aixo de consen
suar ja esta passat. 

1 allo de la dona, no té res a veure que hi hagi una Co
missió en aquest Parlament per a la dona amb aixo que de
manam nosaltres. Demanam que cada illa, Eivissa i For
mentera i Menorca, ten en uns problemes i no erec que s'ar
reglin amb els centres de formació que tenen aquf de la do
na. Demanam que a cada iila hi hagi una rcprescIllaci6 
d'aixo. Gnlcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per defensar les propostes de resolució, té la paraula el 
Sr. Consell de Sanitat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
TAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. Jo cree que estic obligat a inter· 
venir, després de tot el que he sentit, després de tot el que 
pareix que no hem fel o donen per dcscomptat que no fa
rem amb aquest Pla Quadriennal. He sentit a dir que varem 
encarregar un estudi o un inici d'estudi a la universitat o no 
era el Uoc més aclequat per encarregar-lo ¡que ens va cos
tar cinc milions i que aixo és molt poc i que en canvi, l'estu
di del CIM jo cree que ja va per elevers els 40 o 50 milions, 
pero passa que és un estudi que no té res a veure amb un 
Pla Quadriennal. És un estudi molt complex, amb una gran 
capacitat d'awllisi i encara no hem vist et· lom de síntesi 
que és el que esperam realment, perque des d'analitzar la 
rcalitat del temps franquista fins ara, parla de t01. 

Diu que aquest Pla és un bunyol. Sr. Gómez, la contra
dicció, en vos te, és molt forta. Voste forma part del Consell 
Superior d'Acció Social. Si aixo era tan dolenl, per que no 
en va votar en contra, dins el Consell Superior d'Acció So
cial, quan varcm aprovar aquest Pla Quadriennal? Voste 
se'li va ab~tendre, amb la condició que li aprovassim el que 
vo:',: i~ dui::t i nosal tres li hem aprovat. Nosaltres !i hem 

aprovat. Pot esser que falli qualque lletra petila, pero en 
geTl(~rd esta "'proval i no en va votar en conLra. Ho hagués 
pOs'Jt fer, i hagu6s pogut (1m totes les alLernai.ives (Iue ][3-
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gués volgut, en aquest Pla Quadriennal. Hi ha hagut un 
any. Més d'un any, ha estat dins el Consell Superior d'Ac
ció Social. 

Jo no li he dit, ni li he demanat quan ha fet voste el 
seu mapa de Menorca. És que tampoc no me l'ha duit. És 
que tampoc no l'ha duit al Govern de la Comunitat Auto
noma. Hem hegul de fer el Pla Quadriennal sense comptar 
amb el mapa de serveis socials de Menorca. Ila LIei, a l'ar
ticle 16, diu que vos tes ens han de presentar específica
ment, estudiar i programar dins les seves compelencies, diu 
"les necessitats a cobrir en el seu ambit territorial" i aquests 
programes d'actuació es presentaran al Govern de la Co
munitat Autonoma, pero amb l'objecte que aquesta els pu
gui incorporar a la planificació general. Quan els hem po
gut incorporar, Sr. Gómez? 

El personal. Tenim poc personal. Natural. Vos les sem
pre pensen en quadriplicar el personal. Nosaltres, procu
ram no augmentar el personal mentre no sigui possible. 
Quan són unes competencics que s'han de transferir als 
Consells Insulars i aquests ja tenen bastant de personal, 
creim que, per aquesta raó, no tenim pcr que nosaltres aug
mentar-lo d'aquesta manera. 

L'assumpte de prioritzar: jo li vaig contestar a la Co
missió. Li vaig explicar perfectament, pero passa que, o no 
escolten o el que es diu alla no sé si és que figura a cap dia
ri de sessions. M'agradaria que sí. Nosaltres prioritzam una 
serie d'accions, no una damunt l'altra. Aquestes accions 
que es contemplen aquí d'infancia i joventut, de disminUlts, 
de la dona, de tercera edat, de marginació adulta, de drogo
addicció i de minories etniques, aquestes són les necessitats 
prioritaries que hi ha en aquestes illes i no d'altres. 1 cadas
cuna, cada Consell InsulaT i cada ajuntament, dins el seu 
ambit territorial dira quina d'aquestes és més important. I 
li vaig posar l'exemple. Si a l'estudi epidemiológic que va
ren fer d'existencia de drogoaddicció a Menorca, varem tro
bar nou-cents drogoaddictes a Eivissa i cent a Menorca, és 
evident que la importancia i la prioritat de la drogoaddicció 
és moIt més petita que a Eivissa. Natural. Per aixó, voste 
no vol ni que li facin una comunitat terapeutica, a Menor
ca. Natural. No sé quants de profunds té. Per ventura en té 
més de cent, perque aixó si que ho vol. En canvi, no vol 
tractament de drogoaddictes. Per ventura, hauríem de co
men<;ar per cadascú estudiar els seus problemes. 

Diu que nosaltres no ens comprometem a res. Miri: jo 
em remet als felS. Quantes accions d'acció social hem fel 
nosaltres a Menorca? Qui és que ha contribuH a Ca la Mi
lionaria, qui és que ha contribult als centres de tercera edat 
de Menorca? I qui és que ha contribuH en moltes altres co
ses? Pel que fa al fel que economicament, el Govern ho ha 
d'assumir tot, cIar, nosaltres no tenim uns pressuposts tam
poe tan impressionants ni tan flexibles, en aguest cas, com 
per assumir-ho tor. 1 la Llei ha preveu perfectament. 1 la 
LIei, fins i tot ja en el próleg - que va aprovar aquesl Parla
ment, no ho hem d'oblidar - diu que l'esperit important 
d'aquesta LIei, diu: "la present LIei fa d'uns deIs pilars b;l

sies, posa I'accent a la potenciació de les competencies en 
la gestió deIs Consells Insulars i deIs ajuntaments". 1 diu 
que han de dedicar el 6%, obIigat6riament els Consells In-

sulars i la Comunitat Autónoma i recamana que tots els 
ajuntaments també li dediquin. 

Peró a més a més, diu que als qui eIs dediquin, són 
prioritaris a I'hora d'aconseguir qualsevoI subvenció, sigui 
de Consell Insular, sigui de Comunitat Autónoma. I no sé 
si s'acompleix sempre. Si es dóna primer als qui compleixen 
amb el 6% i abans de donar-li una subvenció per a qualse
vol cosa d'acció social, es mira primer "em vol mostrar vos
te els seus pressuposlS?". 1 si hi dedica el 6%, aquest senyor 
és primer a rebre una subvenció. 1 més ara, si s'adapta al 
Pla Quadriennal que no un altre que per ventura només hi 
dedica el 3% o el 4%. En lenim exemples i d'ajuntaments 
importants i dirigits pel seu partit. 

Em pareix que si a aix6 li diu fer unes propostes cons
tructives, jo, tot quant he sentit dir aquí, pareix que, en ac
ció social, no s'ha fet res, pareix que nosaltres no hem dedi
cal més de dos mil milions de pessetes cada any a l'acció so
cial i m'agradaria saber quantes institucions governades pel 
seu partit dediquen aguest tant per cent deIs seus pressu
posts. L'única institució, en aquestes illes, que té un pressu
post semblant a la nostra, no arriba, mai no ha arribat, ni a 
la meitat d'al!o que nosaltres dedicam en aeció social. 

. '. 
En el camp de la drogoaddicció, m'agradaria saber que 

hi dediquen. M'agradaria molt. Fins i tot l' Ajuntament de 
Palma, governat per vostes, a l'hora de fer un conveni, ens 
diu que ha fet un conveni amb Can Pep Xico. Escolti: aquí 
n'hi ha, de comunitats, a Mallorca. I l'Ajuntament de Pal
ma, per no fer un conveni amb el Projecte Home, que és el 
que té millors resultats de lOt el país, no de la nostra Co
munitat i perque nosaltres li hem donat supon i I'hem duit, 
no hi vol fer un convenio 

Jo crec que abans de tirar pedres als altres, ens haurÍ
em de mirar per ventura les busques que tenim dins els
ulls. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr. President. Primer de tOI, li recomanaria 
que no s'exaltas, Sr. Conseller, perque aixo no és bo per a 
la saIut, vos te ho sap més que no els altres. 

Jo no sé si Ji ha molestat que li digués que el Pla és un 
bunyol, pero ho he dit en pla afectuós, no era una paraula 
molt ofensiva. També voldria recordar-li que aquest debat 
és entre un Diputat i el CanselIer de Sanitat i Seguretat So
cial de la Comunitat Autonoma, no entre un Conseller del 
Consell Insular i el Conseller de la Comunitat Autonoma. 
Ha dic per centrar un poc el debal, pcrque ens posem a -
lIoc. 

D'entrada, vos te no m'ha contestat allo que jo li he de
manat des d'alla dalt. No m'ha dit quin tipus de compromís 
pensa tenir el Govern en el desenvolupament d'aquesl Pla. 
No m'ha contestat. Em diu que han fet molta cosa. Sí, pero 
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sense cap tipus de planificació, perque allo que voste diu 
d'inversions en centres de tercera edat, en centres de ser
veis socials com Ca la Milionaria, han res post a peticions 
puntuals, no a cap tipus de planificació per part de la seva 
Conselleria. Que quedi elar. 

Pressuposts? Ja sabem que aixo és un deIs seus camps 
de batalla, pero als Consells, no els podnl enganxar, perque 
els Consells tenen un tant per cent de pressupost molt su
perior al de la seva Conselleria per a serveis socials, segons 
diu la Llei d'Acció Social. En els pressuposts que han pre
sentat ara, just, just, just, [rega el 6% de serveis socials. Per 
tant, no cridi tant amb els tants per cent de pressuposts, 
perque jo cree que aUo de les bigues s'ha de mirar per cada 
banda. 

Per tant, jo, no sé, supós que li ha molestat que li digui 
que és constructiu, pero si no és constructiu presentar unes 
propostes molt aclarides, en les quals nosaltres demanam 
quin compromís hi ha de cada Comunitat i bé, que alió de 
Menorca i d'Eivissa, d'un centre de miniresidencia per a 
profunds, havcnt la Llei d'Acció Social, que marca que 
aquests serveis han d'estar prop deis ciutadans, la veritat és 
que no entenc que li pot haver molestat tant, en no esser 
que sigui el color. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paniula el Sr. Conseller de Sanitat, per contrare
plica. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
TAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. Jo, efectivament, en l'acci6 so
cial, li deman excuses, pero sempre m'exaIt i m'he exaltat, 
perque la sent i perque la visc i perque ho he demostrat. 

Diu que no lenim cap planificació en tercera edat. Jo, 
aixó, m'ho vaig sentir dir pel seu antecessor quan em deia 
que no tenia cap pla per fer centres sanitaris, i jo li deia 
que el pla era fer-ne a tots els pobles. 1, efectivament, ha 
hem cumplit. DeIs centres de tercera edat, Ii dic que també, 
i ha he manifestat altres vegades, és fer-ne a tots els pobles 
i ho anam complint. En duim més de 30, de fets. N'hem ha
gUl de fer lambé a Palma, ara, perque ja que no en fe ien, al 
cap d'onze anys, els hem hagut de fer nosaltres. 1 els hem 
haguts de fer, .a més a més, i hem cercat finan~ment, com 
s'han referit ahans, en una caixa d'estalvis, conjuntament, 
varies, d'una vegada. 

El compromís monetario Sempre ens parlen del com
promís monetari en el terna d'acci6 social. Sempre hem d'a
cabar parlant de doblers. El compromís economic la Llei 
d'Acció Social el preveu perfectament. Aquesta Llei, em 
pareix que no se n'ha llegit el finan~menl i qui ha de fi
nan~r qui i s'espanten quan deim que la instituci6 que faci 
un centre, en principi s'ha de responsabilitzar de la seva 
gesti6. Natural. Aixo, lIavors, seria un engany continuo És a 
dir, jo aquí podria fer un centre impressionant de no sé que 
i dir al Ministeri: escolLi, i ara voste ho ha de pagar. Aixo 
no em pareix logic si no ho hem planificat o ens hi hem 

compromes abans, cosa que si es pOl fer. Jo no dic que ho 
hagi de fer ell deis seus doblers. Pot adquirir els compromi
sos i els convenis que vulgui amb les institucions que vul
gui, pero el darrer responsable, i tengui en compte que aixo 
seria el que li diria qualsevol jutge, que diría: "el propietari 
és voste, el responsable és voste". Ara, cerqui els doblers 
d'alla on pugui, tant els ajuntaments com els Consells Insu
lars. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per defensar les propostes de resoluci6 núm. 2.58~90, 
presentades pel Grup Parlamentari POPULAR, té lá pa
raula el Diputat Sr. Vicen¡; Serra. 

EL SR. SERRA 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats : es presen
ten cinc esmenes, a les quals em referiré pel número dc pa
gina. 

La de la pagina 26 és un aclariment de la relació que 
han de tenir els serveis socials generals d'lnca, Manacor i la 
comarca de Palma, del que són els serveis socials munici
pals. 

La de la pagina 71 únicament és una actualilzació tem
poral del que és la proposta d'actuaci6 quadriennal deIs 
serveis generals, incrementant cadascun deIs anys a que fan 
referencia aquesta pagina i aquest quadre. 

Les altres tres es menes fan referencia a la problema ti
ca deis menors i realment m'ha sorpres que, en un debat 
d'un Pla Quadriennal, ningú entre els portaveus d'oposici6 
hagi fet referencia a la manca de transferencies de protec
ció de menors rebutjades darrerament pel Parlamenl Na
cional. Crec que mereix la pena, almenys, que consti el fet 
que no hi ha transferencies ni n'hi haura i almenys fer una 
petita a¡'¡usi6 al que su posa aquesta falta de transferencies, 
és a dir, una dificultat de gestió que, per descomptat, difi
cultanl el circuil integral d'alenció al menor que especifica 
aquest punt del Pla. 

L'aItre punt fa referencia a la concreci6, ja, dins Me
norca, Eivissa i Formentera, de quins són els recursos ne
cessaris. pensam que un deIs recursos necessaris i prioritari 
d'Eivissa i Formentera, i pensam que Menorca també, és la 
potenciaci6 del Pla de Famílies d'Acollida i llars que ac
tuen com a famílies d'acollida a través de conveni, per 
exemple. Per tant, pensam que es podría afegir aquesta pe
tita es mena al final del paragraf que hi ha en el Pla. 

Per acabar, pensam que quedava molt seca l'apreciacíó 
que a Eivissa i Formentera ja hi havia el Patronat, i pensam 
que seria correcte que l'atenci6 al menor fes referencia no 
únicament al Patronat, ja que sera damunt seu que caura, 
sobretot, el major pes quant a l'atenci6 a aquesta proble
marica, peró en coordinació amb el mateix equip de me
IlOJs, aiXÍ com en el que pugui esser el Gabinet Psicopeda
gogic del MEC, I'Equip d'Atenci6 Primerenca del MEC, 
Caritas o Creu Roja. Res més. Gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Srs. portaveus deIs Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? 

Per part del Grup ParIamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Dues intervencions, només, de 
precisió. La primera és per dir que donam suport a les es
menes. Són de detall i, evidentment, d'errors que hi havia i 
de coses que [eia falta esmenar. Entre les quals, dir que 
l'any 90 no es pensa aplicar el Pla Quadriennal sin6 el 91, 
esmena que ens ha resultat molt graciosa. 

Pero Ilavors, una segona precissió, el nostre Grup, Sr. 
Vicen<; Serra, en el seu punl núm. 3 de les propostes de to
talitat, sí fa referencia a la problemiHica de transferencies 
de competencies de l'Estat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el seu Diputat, Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr. President. Vull dir que donarem suport a 
totes, llevat de la tercera, per una qüestió, Sr. Sena. Jo su
posava que sortiria aquest tema, deIs menors, pero és que 
no cree que dificulti la gestió de menors, perque precisa
ment, si ha res que esta funcionant bé a serveis sodals, d'u
na manera modelica, és l'atenció al menor i hi ha un conve
ni de gestió. Jo cree que no és un problema de tenir o no 
tenir competendes. És un problema de voluntat, de volun
tal. Hi ha conselleries que tenen més o manco voluntat. Per 
tant, no és un problema de tenir les transferencies. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació les dis
tintes propostes de resolució que s'han presentat i defensat, 
que es fara d'acord amb l'ordre de presentació en el regis
tre. 

Per tant, procedeix sotmetre primer a votació les pre
sentades pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per·.tant, 
procedeLx demanar al portaveu del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, en quin ordre vol que es vOlin, si es voten con
juntament, separadament com vos te digui. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Tates conjuntament, si no hi ha cap tipus de problema 
pels altres grups. Gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Conjuntament. 

Sr. President, per una qüestió d'ordre. 

Voldría aclarír les propostes de resoludó del Grup 
SOCIALISTA La proposta, em pareix que és la cinquena, 
que fa referencia al termini de sis mesos, si esta d'acord, em 
pareix que ha dit que estava d'acord a llevar-ho. Si esta d'a
cord a llevar el terminí de sis mesos. Em pareix que és la 
cinquena i la dotzena, si ho vol mirar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. G6mez i Arbona, agafi el micrOfon i digui'm si hi 
esta d'acord, perque ... 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Sí, hi estic d'acord. Podcm llevar la part de termini de 
sis mesos de la cinquena, com demanava el pOrLaveu del PP. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Per pan nostra, les pot sotmelre a votació totes con
juntes llevat de 1'1 i la 5, que lambé poden anar conjuntes. 1 
1'11, també, per favor. 1,5, 11 i 12, si es lleven també els sis 
mesas, eh'? 13. 

EL SR. PRESIDENT: 

L'l1 també té sis mesos, eh? L'll té sis mesos. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

No, un moment, un momenl. Em pareix que és la 12, 
pero ho miraré. 

Sí, Sr., la 13 és, perdó. O sigui, 1'1, la 5, 1'11 i la 13. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portaveus, hi ha inconvenient que s'accepti l'esme
na in voce de canvi de termini que ha acceptat el portaveu 
del Grup Parlamentari SOCIALrSTA? 

No hi ha inconvcnient per part deIs Srs. portaveus? 
S'accepta, ido, per pan del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, el canvi suggerit pel Grup Parlamenlari POPULAR? 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de les propastes 
de resolució núms. 1,5, 11 i 13 del Grup Parlamentari SO
CJALIST A, es volen posar drets? 

Sí, Sr. Gómez i Arbona? 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Bé, eH havia anunciat 5, 11, 12 i 13. 

EL SR. PRESIDENT: 

Realment, el Sr. Mesquida - jo ho havia aplln~a1 :\q!.lí - I 

'" 
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havia dit que sí a la 12. Ara, com que el vot és sobira, jo -
no ... 

EL SR. MESQUIDA I GALMÉS: 

Esser home és equivocar-se i jo m'equivocat de núme
ro. Volia dir el 13 i he dit el 12. O sigui, que és la 13. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord. lo deman als Srs. Diputats, perque no els 
atendré, que quan digui que s'aixequin, no em demani nin
gú que em tomi a aturar. Aclaresquin tot guant vulguin 
abans de comen<;ar la votació. Quan comencem les vota
cions, no lOmaré a atendre cap cridada de cap Sr. portaveu. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de les propostes 
de resolució núms. 1, 5, 11 i 13 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 57; de vots en con
tra, no n'hi ha cap; abstencions 1. Queden, ido, aprovades, 
les propostes de resolució que acabam de sotmetre a vota
ció. 

1 passam a votar les altres. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de les propostes 
de resolució núms. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 i 16 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 28; vots en contra, 
29; abstencions 1. Queden, ido, rebujtades les pro postes de 
resolució que acabam de sotmetre a votació. 

I passam a votar les propostes de resolució presenta
des pel Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, que, d'acord amb el portaveu d'aquest Grup, 
seran votades conjuntament, excepte les núms. 12 i 17, que 
pareix que hi ha un canvi de VOl per part d'algun Grup Par
lamentari. 

EL SR. MESQUIDA I GALMÉS: 

Sr. President, la 17, la volíem votar a part, perque es 
canvia el vot. Ara, a la 19, en el programa 11, jo he dema
nat, si no ho record malament, que si es lIevava la primera 
paraula, que di u ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Diputat. Es vota el punt complet. No es vota ... 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Ido només la 17. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

La 17. La 12, no? 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Sr. President: jo havia entes que el Sr. Mesquida havia 
defensat 12, perque, a més, la 12 és el Centre loan XXIII, 
que em pareix que esta inaugurat amb foto grossa del Presi
dent i tot, i parla que s'ha de fer, encara. Ara, a mi m'és 
igual. Si el Govern vol tornar a inaugurar el Centre loan 
XXIII, vull dir, tampoc no és qüestió d'aixo. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

És que és una supressió parcial, pcrque lIevant aixo del 
Centre loan XXIII, a la resta es pot votar que sí. Em pareix 
que és així. O sigui, lIevant el Centre loan XXIII. 

EL SR. PRESIDENT: 

És que el 12 fa referencia exclusivament al Centre 
loan XXIII, no és que Mgim de llevar res. 

Bé, anem endavant. D'acord. Aleshores, seria la 12 i la 
17? 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de les propostes 
de resolució del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES núms. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28, es valen po-
sar drets? . 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 28; vots en contra, 
29; abstencions 1. Queden, ido, rebutjades les propostcs de 
rcsolució que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a votar les propostes núms. 12 i 17 del Grup 
Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

' . 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drcts? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 57; de vots en con
lia, no n'hi ha; abstencions 1. Queden, ido, aprovades, les 
propostes de rcsolució 12 i 17 que acabam de sotmetre a 
votació. 
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Passam a votar les pro postes de resalució del Grup 
Parlamentari POPULAR. 

Sres. i Srs. Diputats ... Sí, Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Sí, Sr. President, abans s'havia anunciat que a la núm. 
3 emetríem un vot diferent de les altres, per tant, demana
ria que es votés separat. 

EL SR. PRESlDENT: 

El que passa és que aquí, jo, no tene ni núm. 3, ni núm. 
6; tenc una proposta de resolució. Aquí, no van numerades, 
per tant, no hi ha ni 3 ni 6. Hi ha una proposta de resolució. 

Sí, Sr. Vicen<; Serra. 

EL SR. SERRA 1 FERRER: 

Sí, Sr. President. Jo havia dit abans de comen<;ar I'ex
posieió que aniria numerant les esmenes pel núm. de pagi
na. No sé si aixo val per fer referencia a I'esmena núm. 3 
del portaveu socialista. 

EL SR. PRESlDENT: 

Tot quant sigui arribar a acords, val, pero no val. El 
que passa és que ho podem fer valer, perque si la referencia 
al núm. de pagina implica el núm. de resolució , ja és arris
sar el ris fins a l'infinit. Aixo no obstant, si hi ha voluntat 
que es voti, jo no seré qui m'hi oposaré. 

Sr. Gómez i Arbona, la qüestió és que m'aclaresqui .el 
que valen. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Sr. President, miri: esmena núm. 1, referencia a la pa
gina 26; esmena núm. 2, pagina 38; esmena núm. 3; pagina 
40; esmena núm. 4, pagina 41 i esmena núm. S, pagina 71. 

EL SR. PRESlDENT: 

Sr. Serra, permeti'm que jo li digui i voste diu si és així 
com jo li dic o no. 

EL SR. SERRA 1 FERRER: 

Endavant, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 

Esmena núm. 1 a la introducci6; esmena núm. 2 a la 
pagina 26; esmena núm. 3 a la pagina 38; esmena núm. 4 a 
la pagina 40; esmena núm. S a la pagina 41 i esmena núm. 6 
a la pagina 71. És així? 

EL SR. SERRA 1 FERRER: 

Sí, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Ido encara no he perdut les ... Vostes, Sr. Gómez i Ar
bona, quina és que voten 10ts soIs? 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

La nova núm. 3. Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Acceptada pels Srs. Diputats la nova ordenació nume
rica que hem donat a aquestes propostes de resolució? 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de les pro postes 
de resolució núms. 1,2,4, S, 6, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 38; de vots en con
tra, no n'hi ha; abstencions 20. Queden, ¡dc), aprovades, les 
propostes de resolució que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a votar la proposta de resolució núm. 3 del 
G rup Parlamentari POPULAR. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es valen po
sar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 29; vots en contra, 
24; abstencions S. Queda, ido, aprovada la proposta de re
solució núm. 3 que acabam de sotmetre a votació. 

Quant a les propostes de resoluci6 del Grup Parla
mcntari CDS, una vo1ta que s'ha rebutjada la 27 del Grup 
Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, que 
tractava del mateix tema, queda decaiguda la seva pro posta. 
Si vol que la votem, la votam, Sra. Aleñar, pero és que és 
igual. Incorporava allo deIs Consells Insulars. Ho deia una i 
ha diu l'altra. Ja s'ha rebutjat per un costat, no? Es poden 
votar juntes, 1 i 2? 

Sres. ¡Srs. Diputats que voten a favor de les propostes 
de resolució del Grup Parlamentari CDS núms. 1 i 2, es vo
len posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 9; vots en contra, 
29; abstencions, 20. Queden, ido, rebujtades, les esmenes 
que acabam de sotmetre a votació. 
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O'acord amb el que cstableix la Disposició Add icional 
Segon3 de la Llei del 1987 d'Acci6 Social, proccdeix SOlme-. 
Ire a votaci6 el Pla Q uadricnnal <l mb l e.~ incorpo racions 
d'aq uellcs esme nes que han es(a( ap rovades. 

Sres. i Srs. Dipul3 ts qu c vOlen a favor del Pla Qua
ddennal de Scrveis i Asssit~ncia Social, que acaba m de de
bane. es volen posar drels? 

Sre.~. i Srs. Dipulals que en vOlen e n contra, es volen 
posa r drets'! 

Abs lcncions? 

Resullat de la votaciO: VOlS a favor, 29; VOIS en contra, 
5; abslcncions 24. Q ueda, ¡<lb, aproval el Pla Q uadricnnal 
de Serveis i A~sisttncia Socj¡tl que acabam de SOlmelrc a 
votaci6. 

Sres. i Srs. DiputalS, s'aixcca la scs.sió. 
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