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SUMARI 

1.- PREGUNTES 

1) RG.E. núm. 2718/90, presentada pel Diputat Sr losep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SO
CIAL/STA, amb la formulació següent: 
"Com explica el Govem de la Comunitat Autónoma de les llles Balears la presencia del Director General de 
Transports a la reunió amb transportistes amb l'objectiu de provocar un boicot de transit i circulació en el ter
me municipal de CaMa?". 

2) RG.E. núm, 2699/90, presentada pel Diputat Sr loan Francesc López i Casasnovas, del Grup Parlamentari 
NACIONAL/STA / D'ESQUERRES, amb la formulació segiJent: 
"Com pensa la Conselleria de Cultura, Educació i Esports celebrar a la Balear Menor i a les //les Pitiüses el 
cinque centenari de la primera edició de Tirant lo blanc?", 
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3) RG.E. núm. 2709/90, presentada pel Diputat Sr Sebastia Serra i Busquets, del Grup Parlamentan NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES, amb la formulació següent: "Pensa establir, el Govem de les Illes Balears, aju
des per als municipis que han vist afectada la seva infrastructura municipa~ com el clavegueram, camins, etc., 
de resultes de les pluges del passat mes d'octubre?". 

4) RG.E. núm. 2710/90, presentada pel Diputat Sr SebastilJ Serra i Busquets, del Grup Parlamentan NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES, amb la formulació següent: 
"Quines Unies d'ajuda ha establert el Govem de Balears als perjudicats per les pluges del passat mes d'octu
bre?". 

5) RG.E. núm. 2711/90, presentada peL Diputat Sr SebastilJ Serra i Busquets, del Grup PARLAMENTAR! 
NACIONALISTAl D'ESQUERRES, amb laformuLaciósegüent: 
"Pensa establir el Govem de les llles Balears línies d'ajuda per a infrastructures urbanes espanyades de resultes 
de les pluges del passat mes d'octubre?". 

6) RG.E. núm. 2712/90, presentada peL Diputat Sr Sebastia Serra i Busquets, del Grup PARLAMENTAR! 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, amb la formulació segllent: 
"Per quin motiu es varen convocar els Sindicats per negociar el Capüoll deis Pressuposts de La CAlB a les 12 
h. del dia anterior a la reunió del ConselL de Govem que havia d'aprovar eL projecte, sense oferir dades de cap 
tipus ni donantl'oportunitat de negociar amb els representants deis treballadors, d'acord amb el que estabZeix 
la L/ei 7/90?". 

1I.-lNTERPEL.LACIONS: 

1) R G.E. núm 1606/90, presentada pel Grup Parlamentan SOCIALISTA, relativa a poUtica de la Consellena 
de Cultura, Educació i Esports en relació amb l'esport d'alta competició a les llles Balears. 

2) R.G.E. núm. 2580/90, presentada pel Crup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política de la Conselle
ria de Cultura, Educació i Esports en relació amb el patrimoni documental de les Illes Balears. 

III- PROPOSICIÓ NO DE LLEI RG.E. núm. 2546/90, presentada peZ Grup Parlamentari SOCIALISTA, re
lativa a auditoría a ¡'entitat lFEBAL de l'any 1989. 

w- DEBAT de presa en considera ció de la Proposició de L/eiRG.E. núm. 1868/90, presentada pel Crup Par
lamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, relativa a la Proposició de L/ei Org{lnica de modificacüí del 
Cadí Penal en materia de delictes contra el medí ambient i l'ordenació del territari. 

1.1.-) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2718/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR JOSEP ALFONSO 1 VILLA
NUEVA, DEL G.RUP P ARLAMENT ARI SOCIALISTA Sí, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Bones tardes. Comen~m la sessió plenaria ordin~ria a 
la qual se'!s ha convocat segons el consegüent Ordre del 
Dia i per l'apartat primer referít a preguntes. Per formular 
la registrada amb el núm. 2718/90, sobre la preséncia del 
Director General de Transports a la reunió amb transpor
tistes, té la paraula el Diputat Sr Josep Alfonso i Villanue
va. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Jo cree que en aquestes altures ens hem d'alegrar, mal
grat que la pregunta sigui bastant important i cree que hau
rem de tenir una explicació molt clara, que no s'hagin pro
duIt les conseqüéncies que la motivaven. Cree que és una 
alegria, perqué un lock-out en aquests moments, o fa quin
ze dies, no cree que sigui el millar aval per a la nostra Co
munitat i per a l'actuaci6 d'un govern dins la Comunitat 
Autónoma, peró de lotes maneres, ja que no s'ha produH 
aquest lock-out, jo crec que la pregunta té validesa per dues 
raons i, si el President m'ho permet, faré una petita historia. 

Pel mes d'octubre, dins la setmana del dia 8, es celebra 
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una reunió de dirigents del Sindicat de Transports Discre
cionals a la Conselleria de Transports, realment a la Direc
ció General de Transports, i a partir d'aquesta reunió, a ni
vell sindical i empresarial comencen a sortir una serie de 
rumors, que després no queden en rumors, que es prepara 
un boicot contra I'Ajuntament de Calvia per a la concessió 
del transport urM. La setmana del dia 15, entre dilluns, di
marts i dimecres, es tornen a reunir els dirigents - no par
lam d'assemblees, sinó de dirigents - de I'Associació de de 
Transports Discrecionals i ja es concreta que es fara un 
boicot. 

Jo no vull continuar amb els tipus de reunions, pero és 
important que en aquestes dues i en una posterior que ja 
explicaré en el moment oportú, hi assisteix un representant 
de la Conselleria de Transports. De que es parla, en aques
tes reunions? No ho sabem i volem que ens ho expliquin. 
Per que la Conselleria de Transports no talla immediata
ment, tant com sigui possible, no demanam impossibles? 
Per que no adverteix els responsables de l'Agrupacció de 
Transports Discrecionals - igual que adverteix immediata
ment o abans I'Ajuntament de Calvül - de les conseqüen
cies de l'actuació en aquest aspecte, d'un lock-out? Per que 
la Conselleria de Transports no decreta immediatament, 
quan s'ha anunciat un iock-out - no és una vaga, sÍnó un 
lock-out -, uns serveis mínims per abastir de transport dis
crecional i regular I'Ajuntament de Calvia? I, sobretot, per 
qué el Director General de Transports assisteix i no des a
consella, sinó al contrari, aquest tipus' d'actuacions? Aixo 
és el que nosaltres demanam al Govern de la Comunitat 
Autonoma. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Sr ConseIler de TrebaIl i 
Transports. 

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

Gracies, Sr President. 

En resposta a la pregunta formulada pel Sr Diputat, 
puc contestar que ni la Conselleria ni el Director General 
de Transports en cap moment no han fet reunions on s'en
coratjas a tenir cap actuació de boicot ni de bloqueig del 
transport dins el terme de Calviá ni a cap altre Uoc de la 
nostra Comunitat Autonoma. Molles gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Josep Alfonso i Villanueva. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

A nosaltres no ens satisfa aquesta contesta i li direm 
per que. ~I ~ateix Director General de Transports diu que 
no ha, asSlstlt ~ cap assemblea de transportistes, només diu 
que s ha ~eumt amb els representants de l'Agrupació de 
TransportlStes. Realment jo he de creure el que diu el Go
vern, ho he de cr.eure, pero no puc deixar de pensar de que 
parlaven el Presldent de I'Associació de Transportistes, el 

Sr Blai i el Sr Florit amb el Director General de Transpor15 
els dies que la noticia en transpor15 era el boicot a Calvia. 
De que parlaven? Del temps, de si plouria o no plouria, o 
d'altres coses? 

Jo no crec que en una reunió on hi hagués aquestes 
tres persones - i aquesta reunió es va fer exactament dia 22 
a la ConseUeria de Transports -, no és parlas del boicot, no 
ho puc creure, i que d'aquesta reunió els transportistes en 
sortissin molt més reafirmats en el seu boicot, indica qual
que cosa. Arnés, aixo ho ha reconegut el mateix Director 
General, que diu que es va reunir amb els dirigen15 del Sin
dicat i no per parlar d'aixo. La veritat: la irresponsabilitat 
d'haver-se reunit la Conselleria amb el President i al15 dig
nataris de l'Agrupació de Transportistes i no parlassin d'ai
xo, encara podria ser molt més grossa que reunir-se per 
parlar d'aquest tema. 

Per tant, Sr Conseller, jo no puc creure que en aquesta 
reunió de dia 22, reconeguda pel Director General, quan el 
tema era més candent parlassin de no sé quines qüestions 
amb el Sr Blai i el Sr Florit, jo cree que tothom pensa que 
parlaren d'aquest tema. El Sr Blai i el Sr Florit convoquen 
una assemblea on precisament tothom es decanta pel boi
cot - acab, Sr President -, si voste té una explicació logica, 
lógica - no em digui que es varen reunir a la Conselleria en 
assemblea - per explicar-nos que dia 22 el Sr Director Ge
neral no parlas amb el Sr Florit i el Sr BIai d'aquest tema, 
la digui, perqué la veritat és que no cree que ningú d'aques
ta Cambra pugui creure que no sortis aquesta qüestió. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller de Transports, Sr Pio Tur. 

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

Gracies, Sr President. He de negar absolutament 
aquesta acusació, jo la consider calumniosa, i cree que les 
acusacions s'han de poder provar. Puc fer un petit resum 
del que s'ha declarat per part de la Conselleria, del Direc
tor General i d'un servidor: 

Dia 27 d'octubre, un periOdic d'aquesta capital divulga 
la noticia que en una reunió d'empresaris de transport dis
crecional celebrada dia 22 d'octubre d'enguany es va deci
dir, entre d'altres coses, boicotejar el tnlnsit i circulació en 

.. el municipi de Calvia í en aquesta reunió hi era present 
com a invitat especial aquest Conseller que parla, acompa
nyat del Director General de Transpor15 Gabriel Martfnez 
Martin. Aquesta noticia és absolutament falsa i s'hauria de 
demostrar. 

El dia següent, 28 d'octubre - perdoni, Sr President, 
faig referencia al que posa la premsa i del que nosaltres va
rem tenir coneixement immediat - el mateix periOdíc insis
tia en el tema. Aixó va motivar que ambdós representan15 
de la Conselleria de Treball i Transports dirigissin, dia 29 
d'octubre passat, un escrit amb registre de sortida 60/89 al 
director del periodic en qüestió negant rotundament aques
tes afirmacions. Dia 30 d'octubre passat, el mateix periOdic 
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diu d'una manera molt escarida que el Conseller ha em~ 
un comunicat on assenyala que ni eH ni el Director General 
Gabriel Martínez varen assistir a la reunió celebrada dia 22 
ni que estiguessin convocats - aOO ho deia el periOdic - a 
una altre reunió per a aquella setmana. 

La premsa palmesana de dia 31 d'octubre passat divul
gA que els transportistes, entre altres coses, qualificaven de 
faIses tals notícies. TOl i aixó, no sabem per quines obscu
res raons dia 2 del més en curs el Sr Josep Alfonso assegu
ra en un diari de Palma que el Director General de la Can
selleria va participar en una assemblea que decidí les mobi
litzacions i més endavant, el mateix periódic diu: "El Dipu
tado socialista criticó, además, que el propio Director Ge
neral de la Canselleria estuviera presente en la asamblea de 
transportistas en la que se decidió iniciar la huelga como 
medida de presión". Aquestes informacions no s'han rectifi
cat posteriorment i el contengut de tals afirmacions no 
s'han pogut provar. 

El mateix dia 2 de novembre, el Canseller i el Director 
General de Transports de la Canselleria de Treba!l i Trans
ports convoquen una roda de prernsa per negar aquestes 
imputacions. D'aixo se'n fa ressó la prActica totalitat deis 
mitjans de comunica ció de la capital i el dia següent, 3 de 
novembre, ressalten, entre altres coses, la falsedat de les 
afirmacions i acusacions d'assistencia a les reunions esmen
tades. En vista de tot aixó, el Director General de Trans
ports de la Camunitat Autónoma fa una expressa i perso
nal manifestació d'adoptar les mesures pertinents. Jo crec 
sincerament que aquestes acusacions són una falsificació 
deIs fets, personalment no tenc cap indici que fossin dife
rents i aOO ho decIar amb tota sinceritat en aquesta Cambra. 

GrAcies, Sr President. 

1.2.-) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2699/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT JOAN FRANCESC LÓPEZ 1 CA
SASNOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 2699/90, sobre el cinque cen
tenari de la primera edició del Tirant lo Blane, té la paraula 
el Diputat Sr Joan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gnlcies, Sr President. Enguany fa 500 anys que va sor
tir de cavalleries l'estrenu cavaller Tirant, aquell qui va po
sar la seva vida al servei de causes nobles i tresea tota la 
MediterrAnia, fins al Castell d'Atenes i NeopAtria, a partir 
de les nos tres cales. La Canselleria de Cultura, Educació i 
Esports celebra aquesta avinentesa amb un cicle de confe
rencies, pero aquest cicle de conferencies queda circumscrit 
a la Ciutat de Mallorca i nosaltres demanam que farA, com 
pensa la Canselleria celebrar també a la Balear Menor i a 
les Illes Pitiüses el cinque centenari de la primera edició 
del Tirant lo Blane. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula la Cansellera d'Educació, 
Cultura i Esports, Sra M3 Antónia Munar. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTU
RA (Ma Antónia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr President. Efectivament, per commemorar 
el cinque centenari de Tirant lo Blane, la Canselleria de 
Cultura, Educació i Esports té preparat un programa d'ac
tivitats que no sois són conferencies, sinó també publica
cions i un programa d'exposicions. Aquests programes es 
duran endavant a Mallorca, a Menorca i Eivissa. Alguns, 
naturalment, com l'exposició, per qüestió de temps no sera 
possible dur-los a Menorca i a Eivissa, i només es faran a 
Mallorca, peró no aOO les conferencies, que poden fer-se a 
Eivissa i Menorca. 

ELSR PRESIDENT: 

Gracies. Sra Cansellera, hem d'entendre, idó, que el ci
cle de conferencies també arribara a Menorca i hem de 
veure en quines dates, perque jo li voldria dir que és una 
bona ocasió per correspondre a la generosital que va tenir 
el Tirant, com a emblema de supervivencia, d'unes ganes de 
viure que ten en els humils - en aquest cas la !lengua catala
na - per fer també lluir aquesta literatura i aquest fet cultu
ral a les illes que en diuen menors, pero no marginades, 
evidentment. llistima, idó, que les exposicions no puguin 
venir a Eivissa, Formentera i Menorca, pero creim que al
menys s'hauria de produir algun gest des de la Canselleria 
d'Educació i Cultura perque el gentil Tirant fos present a 
les nos tres illes. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Cansellera d'Educació, Cultura i 
Esports. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTU
RA (Ma Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr President. Més que res, per donar-los més 
informació sobre aquest tema. Dir que les conferencies que 
es celebren aquí amb el nom "EIs dimarts del Tirant" es 
van iniciar dia 23 d'octubre passat, cree qu.:: duraran fins 
dia 18 de desembre i tenen lloc a la Casa de Cultura. En 
aquest programa de conferencies hi participen gent com 
Lola Badia, Albert Hamm, Maria Aurelia Capmany, Isidor 
Cansul o Miquel Ferra. Posteriorn'lent sera publicat i dis
tribuü a totes les escoles de les IlIes el material didllctic M
sic d'estudi d'aquesta figura del Tirant, és a dir, que aques
tes conferencies no tan soIs és possible dur-les amb les per
sones que hauran participat en el cicle aquí, a Mallorca, si
nó que, a més, es publicaran, i és cert que aquestes publica
cions aniran a tots eIs centres, no cal dir que també als de 
Menorca i d'Eivissa. 

Sobre la possibilitat de programar totes les confer~n
cies a Menorca i a Eivissa, és cert que hi algunes dificultats 
de temps. De qualque manera, les persones que formen 
pan d'aquest cicle tenen un programa de treball bastant 
ajustat, perO el Consell Insular d'Eivissa, que com voste 

--
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sap té transferida la gestió, ja s'ha posat en contacte amb 
nosaltres i amb ells per tal de dur-ho a a11a. Quant a Me
norca, nosaltres preveiem que també s'hi podrien fer aques
tes conferencies, d'acord amb el Conse11 Insular de Menor
ca. En aquest moment no li pue dir amb seguretat si ja s'ha 
decidit que hi anessin, pero si que per part nostra no hi ha 
cap inconvenient que també es faein a11a, sinó ben al con
trari. 

També hi ha un programa de publicaeions. Es tracta 
d'un llibre, una versió escolar del Tiran! lo Blane que també 
sera distribuIda a tots els centres d'educació basica i a tots 
els instituts, entre els quals' per descomptat, també hi par
ticiparan els de Menorca i Eivissa. Com veu, el gentil Ti
rant també sera present a la Balear Menor, com diu voste. 

1.3.-) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2709/90, PRESEN
T ADA PEL DIPUTA T SR SEBASTIÁ SERRA 1 BUS
QUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALIS
TA I D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el núm. 
2709!90, sobre ajudes per als municipis afectats a causa de 
les pluges del mes d'octubre, té la paraula el Diputat Sr Se
bastia Serra i Busquets. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Gri\cies, Sr President. La pregunta és ben senzilla: Si el 
Govern pensa estabJir ajudes per als municipis que han vist 
afectada la infrastructura municipal, clavegueram, camins, 
etc., de resultes de les pluges del mes d'octubre. També hi 
afegiriem, naturalment, de les pluges del mes de novembre. 
Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

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

Gracies, Sr President. Una consideració previa:Malgrat 
respongui el Govern i no un Conseller en concret, és ciar 
que el tema de pluges es centralitza a través d'Economia i 
Hisenda i el titular no és aquí. Malgrat a0, jo tractaré de 
donar-li una explicaciÓ sobre aquesta pregunta. 

Comen~ré per dir que desgraciadament tenim l'expe
riencia de I'any passat i que, per tant, en base a aquesta 
desgracia, pero i també en virtut d'aquesta experiencia, el 
procés que s'ha seguit és més o menys el mateix de l'any 
pas~at amb unes petites es menes motivades per aquella ex
pen~ncia. Dir que el Govern recapta tota la informació 
posslble deis Ajuntaments, que es concreta en la inscripció 
de to.ts els danys que han sofert aquests en un cens d'afec
tats, I que el termini acaba dia 30 de novembre. Una volta 
tinguem aquest cens es determinaran les ajudes necessaries 
de cara a la millora, a la reparació de béns de titularitat 

dels municipis. 

No obstant a0, recordar-li que respecte de les pluges 
de l'any passat - i aquest és un criteri que en principi es 
manté - es van subvencionar sis punts d'interes als prestecs 
concertats pels Ajuntaments per finan~r la reparació d'a
quests danys. D'altra banda, es va subvencionar el 40% de 
les despeses abonades pels Ajuntaments amb caracter d'ur
gencia als quals fa referencia l'article 27 de la Llei de Con
tractes de I'Estat i que ja s'haguessin tramitat durant els 
primers 20 dies a partir de la data de les pluges. 

Pretenim mantenir aquests dos criteris; el que ens fa 
falta en aquest moment precisament és tenir el cens d'afec
tats perque, com després veurem en la pregunta següent 
que voste fa, nosaltres el tenim establert quant als munici
pis afectats, pero,passa que els municipis ens han de dir 
quins són els danys que tenen. Aquesta és la informació 
que puc donar, gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

La meva informació, Sr Huguet, no és aquesta, sinó 
que fins ara - o fins fa uns quants dies, quan vaig formular 
aquestes preguntes - s'han avaluat els danys ;) gent privada -
i, a més, que ho han fet tecnics d'agricultura, de tal manera 
que existeix una preoucupació, a determinats municipis, 
perque existeixen danys a infrastructura municipal i a in
frastructures urbanes, no només agraries. Les tres pregun
tes es formularen quan en certs pobles d'aquesta illa no
més hi comparegueren tecnics d'agricultura a avaluar el te
ma agrari, díriem, el tema de la pagesia. Aleshores, davant 
aquesta indefinició i, sobretot, la sos pita que només anaven 
a veure el tema agrari, cosa que ens pareix molt bé, és quan 
es formulen les preguntes pertinents, amb el desig que es 
faci una rectificació, si la Conse11eria d' Agricultura s'ha 
equivocat o oblidat qualque cosa i, en segon lloc, que hi ha
gi la necessaria agilitat i informació sobre el tema. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr loan 
Huguet. 

EL SR HUGUET 1 ROTGER: 

Gnlcies, Sr President. Sr Diputat, jo no crec que la 
contestació que jo Ji he donat sigui contradictoria a la seva 
pregunta, sinó que el que he fet tal vegada ha estat ampliar 
una informació que pogués ser un poc limitada respecte de 
la informació que voste tenia. Evidentment, el que s'ha sa
but primer, allo que ha tengut més publicitat i el que tal 
vega da la gent ha conegut a causa de la repercussió que ha 
tingut en els mitjans de comunicació, han estat les avalua
cions en el tema de danys a agricultura, a0 és tant cert 
com que ara estam reunits aquí, pero és cen perque preci
sament la Conselleria d'Agricultura va disposar d'equips 
tecnics que fossin capa~s d'avaluar aquests danys en el 
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camp, no a la població en concret, i s'insten els Ajunta
ments que a través deIs seus equips tecnics facin la seva 
propia avaluació d'infrastructures urbanes i que ho inscri
guin en aquest censo 

Pot ser que aquesta informació que jo li don en aquest 
moment sigui completada en la següent pregunta, on voste 
veunl com tots els municipis que es van declarar com afec
tats, fins i tot en algunes zones que suposen l'iBa sencera, 
mitjanc;ant acord del Consell de Govern, en lloc de fer una 
o dues declaracions d'uns municipis es van fer de tota la illa 
perque siguin precisament ells mateixos que ens facin arri
bar quins són aquests danys. 

En danys d'infrastructures - perdoni, Sr President, per
que tal vegada entro en la tercera pregunta -, hi ha l'infras
tructura municipal pública o de propietat municipal i l'in
frastructura urbana privada. En aquestes avalucions també 
hi ha l'inventari abert en els municipis, que són els qui re
alment recullen les dades per després ter la tabulació i la 
regulació deIs danys, pero com que hi ha dues preguntes 
més, llavors ha padrem ampliar. Gnlcies, Sr President. 

1.4.-) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2710/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR SEBASTIÁ SERRA I BUS
QUETS DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 2710/90, sobre línies d'ajudes 
establertes pel Govern de Balears als perjudicats per les 
pluges del mes d'octubre, té la paraula el Diputat Sr Sebas
tia Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. La Presidencia ha col.locat ade
quadament les tres preguntes seguides, perque aixÍ el Go
vern podra explicar detalladamenl les seves previsions con
cretes. Per tant, s' ha formuLalla pregunta i esperam la res
posta. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr Joan 
Huguet. 

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

Gracies, Sr President. Quines !fnies d'ajuda ha esta
bIen el Govern Balear als perjudicats per les pluges del 
passat més d'octubre? Primer de tot, dir-li que el Govern 
Balear en sessió de dia 18 d'octubre va adoptar una serie 
d'acords tenden15 a analitzar l'impacte de les pluges que 
van tenir lloc a diferents municipis de les nostres illes. Pri
mer es va procedir a determinar els municipis afectats. 
Malgrat no esser-hi present, ara mateix m'han informat que 
avui matí el Cansell de Govern havia acordat que també 
s'imposaria als municipis recentment afectats, per bé que 
en aquest moment no li puc donar massa dades precises 

d'aquest acord perque jo no hi era present, pero també ho 
fará amb molt de gust. 

Aleshores es va tenir la determinació de les lUes. Pel 
que fa referencia a l'illa de Mallorca, Campanet, Sineu, 
Maria de la Salut, Escorca, Selva, Arta, Sant Lloren~ des 
Cardassar, Llubí, POlIenc;a, Sa Pobla, Alcúdia, Muro, Inca, 
Santa Margalida i Búger. A l'iBa de Menorca no hi cap 
dubte que hi va havcr UDS municipi més afecta15 que els al
tres, pero, ates que són 8 municipis, es va declarar tot l'am
bit territorial de Menorca i que fos el municipi qui determi
nas si es considerava afectat en aquest sentit. A l'illa d'Ei
vissa, també to15 els municipis radica15 dins el seu ambit 
territorial. 

En segon lloc, es va adoptar un acord per emprendre 
una serie d'actuacions urgen15 que es concretaven en l'ela
boració d'un cens d'afectats, amb un període d'inscripci6 
que, com li he dit, acabava dia 30 de novembre. De la ma
teixa manera es varen instar les diferents Conselleries per
que, mitjan<;<lt el procediment de l'article 27 de la Llei de 
Contractes de l'Estat, duguessin endavant aqueUes obres 
imperatives a causa de la naturales a de l'afectació concreta. 

Per altra banda, també es va comunicar a totes les 
Conselleries que fessin la seva previsió d'obres a desenvolu
par per a la reparació de danys no diguem extraordinaris, 
pero sí que poguessin tenir un caracter urgent lOl ¡poder 
seguir un procediment de contractació ordinaria, no accele
ral, perque vam comprovar que en materia d'infrastructu
res no s'havien produ'it els danys de l'any passat. Hi havia 
aquestes obres d'emerg~ncia que podíem escometre via 
Llei de Contractes de l'Estat, pero les altres obres necessa
ries es podien fer perfectament via una contractació ordina
ria i així s'ha fet. 

Per altra banda, com voste sap, també es va aprovar un 
Projecte de Llei de suplement de crectit per a la reparació 
deis danys, en el qual indiscutiblement hi haunl d'haver una 
esmena, i més n en e1 títol: ja no podrem fer referencia 
únicamelll i exclusivamcnt al mes d'octubre, sinó que tam
bé en le nim din el mes de novembre. Amb aixo cree que 
he donat contestació a la seva pregunta. 

EL SR PRESIDENT: 

Vol replica o la fara després de l'altra pregunta? 

Com voste vulgui. 

Té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gnlcies, Sr President. Ens hem entes perfectament, ara 
només faré una replica puntual i llavors esperare l'altra res
posta. 

Sr Huguet, de les Conselleries que vos te diu que día 18 
d'octubre del 90 el Consell de Govern va acordar que ha
vien d'actuar, que jo sapiga només Agricultura ha fet una 
certa actuació i alguna, com Obres Públiques, aquesta vega-
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da no s'ha destacat per haver fet una feina agil, rapida i efi
cae;. Quant a Protecció Civil, si bé s'ha mogut, tenc dubtes 
raonables que hagi actuat gaire. Ara bé, el que em pareix 
preocupant és que voste ara tregui el tema de la llei de su
plement de crMit, aquí sí que hi ha un joc super-infantil 
entre el Govern replicant al Grup SOCIALISTA, que ens 
havia presentat una altra nei. A Mallorca diuen "qui paga, 
mana", és a dir, tanmateix el qui donara el telo sera el qui 
podnl sortir a la foto i donar la ma als afectats, cosa que 
pareix que els preocupa molt. En definitiva, més val que no 
parlem de la llei de suplement de crMit i que passem a la 
segona pregunta. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Vice-president del Govern. 

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

Sí; gracies, Sr President. La meya obligació és donar 
compte a vos te i a tota la Cambra de les actuacions que ha 
pres el Govern. Li agradi o no, sigui o no infantil, estic se
gur que si jo m'ho hagués callat, vos te m'hagués di!: Per 
que s'ha callat ae;o? Pot ser no n'esta molt convene;ut? Jo 
ha havia de dir. Sobre el joc infantil, tindrem temps de dis
cutir-ho. Res més i grades. 

L5.-) PREGUNTA R.G.E. ÑÚM. 2711/90, PRESEN
TADA PEL DrPUTAT SR SEBASTIÁ SERRA I BUS
QUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el núm. 
2711/90, sobre línies d'ajuda per a infrastructures urbanes 
espanyades, té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gnlcies, Sr President. Aquesta pregunta no es refereix 
a infrastructures urbanes espanyades deIs municipis, públi
ques, sinó estrictament de ciutadans privats. Ho die perque 
pareix que es contempla ldrament el tema agrari, voste ha 
dit a la primera pregunta que el tema municipal també es 
contemplaria, i ara la pregunta és sobre infrastructures de 
ciutadans, urbanes, de cases particulars, de comer<;üs, d'in
dústries dins els nuclis urbans deIs pobles que voste mareix 
ha esmentat. Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr Joan 
Huguet. 

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

Sf; gnlcies, Sr President. Evidentment, després d'aques
tes tres preguntes tindrem un coneixement molt ampli del 
tema que avui ens ocupa. Independentment, sense agafar-

nos els dits, tal vegada podríem parlar del 90%, pero di
guem que el 80% deIs danys d'aquestes pluges s'han pro
duIt a l'agricultura, almanco el 80% i dins el 20% restant hi 
anirien les infrastructures quasi públiques, aixo no quant 
als doblers, sinó quant al volum i nombre d'afectats, infras
tructures públiques i infrastructures urbanes privades, que 
són el tema de la seva pregunta. 

Dones bé, nosaltres ens vam plantejar dos temes. Un 
era si cenyien els danys a infrastructures públiques dins 
agricultura, perque així ens constava d'una primera avalua
ció, o bé feiem el que voste demana, perque voste ha parlat 
d'immobles, cases, comer<;üs. Per tant se segueix als muni
cipis - que són els qui hauran de fer la recollida inicial de 
totes aquelles persones privades i particulars que es sentin 
afectades - i la informació es refereix o es pot referir a 
aquelles personesi.que creuen que han estat afectades en a
gricultura, indústria, comunitats de propietaris de vivcndes, 
activitats culturals i esportives, vivendes particulars, trans
ports terrestes, activitats de comere; i serveis, hostaleria, au
tomóvils de turisme, educació, sanitat, béns públics i béns 
diversos. Aquests són els diferents serveis o infrastructures 
urbanes de particulars que si han estat afectats o ho consi
deren podran accedir a aquestes ajudes. Gnkies, Sr Presi
denl. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr SebastiaSerra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. Estic content de la resposta. Ha 
quedat gravada, sortira al Diari de Sessions i esper que si
guin agils, que no hi hagi cap confusionisme i que paguin 
ben aviar, eh?, perque el que la gent vol és cobrar d'acord 
amb la valoració objectiva deIs danys, aixo és el que s'ha de 
fer, i facin el més poc electoralisme possible. Gracies. 

1.6.-) PREGUNTA R.G.E. NÚM 2712/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR SEBASTIÁ SERRA 1 BUS
QUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta núm. 2712/90, sobre convoca
toria deIs sindicats per negociar el Capftal 1 deIs Pressupos
ts de la Comunitat Autónoma de les llles Balears, té la pa
raula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gnkies, Sr President. A I'Estat Espanyol, Sr loan Si
marro, Conseller de la Funció Pública, existeix tota una le
gislació d'obligat compliment, democratica, feta per la ma
joria del Congrés de Diputats, que tots hem de complir i, 
per tant, hem d'estar contents d'un desenvolupament d'Es
tat democrMic, a part que a Balears també tenim una Llei 
de Funció Pública aprovada per aquest Parlamento Alesho
res, dins aquestes normes hi ha tata una serie de prerroga
tives, una serie de deures i una serie d'obligacíons. 
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Entre les obligacions del Govern, n'hi ha una que con
sisteix que abans d'aprovar el Projecte de Llei de Pressu
posts de l'any següent s'ha de donar oportunitat al repre
sentant deis treballadors de l' Administració Pública de co
neixer, de poder suggerir i fins i tot jo diria de poder inter
pretar i ajudar, és a dir, donar oportunitat a tothom qui 
configura el cos de l' Administració Pública, des del primer 
fins al darrer de 1'escala professional, funcionaris o no, de 
participar en la Comunitat Autónoma. 

Nosaltres tenim noticies que enguany aixo no ha anat 
aixf com pertoca, és a dir, que hi ha hagut irregularitats ma
nifestes, com precisament diu la pregunta. Aleshores, vol
drfem una explicació, ja que en aquests moments ja tenim 
en el Parlament el Projecte de Llei de Pressuposts en tra
mitació. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Conseller de Punció Pú
blica, Sr Simarro. 

EL SR CONSELLER DE FUNCIÓ PÚBLICA (loan 
Simarro i Marques): 

Sí, Sr Presidenl. Sr Serra, em sap greu contestar-li que 
enguany s'ha entregat el Capitol 1 als sindicats el dia abans 
de la reunió del Consell de Govern, peró es va entregar tat 
d'una que va estar fel. Voste sap que el Capital I es tanca 
amb l'assignació deis programes i deIs sub-programes i en 
cada programa i sub-programa es fa I'assignació del perso
nal per poder configurar el cost efectiu de cada programa i 
com a conseqüencia del Capitol!. L'assignació del personal 
a cada centre de cost, als lloes de treball, enguany es va ha
ver de retardar a causa qel concurs oposició que hi va ha
ver, seguint la Llei de la Funció Pública, i després hi va ha
ver la presa de possessió de tots aquests funcionaris; fins 
que aixó es va acabar no varem poder tancar i, per tant, no 
varem poder tancar el Capftol 1 amb l'anticipació que no
saltres volfem per donar-ho al Sindicato De totes formes es 
va lliurar el dia abans, en una reunió bastant exhaustiva de 
tot aquest tema. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Sr Simarro, molt mal fet, molt mal fer. En una compa
reixenc;a gravada, un membre del Govern em deia avui matí 
que pel mes de julio l la Conse lleria d'Economia ja havia 
demanal els pape r. a tOles les Conselle ries del Govern per 
tal d'incloure el ' temes de cada Conselleria dins el projecle 
globaJ de pressuposlS. Bm sembla que la Mesa del parla
ment també havia tractat eIs temes amb 20 dies d'antelació 
i que els havia passat a la Junta de Personal del mateix Par
lament perque ho informas. Ara voste em sorpren moltís
sim, sobretot perque unes oposicions no poden ser mai 
causa, ja que des del moment que es convoquen el Govern 
ha de saber els compromissos económies que es contreuen 
amb les oposicions convocades. Per altra banda, el fet de 

no haver-hi ampliació de plantilla en el Capítol 1 per a 
l'any 91, dins la Llei de Pressuposts, encara fa més inviable 
aquesta explicació. La nostra missió no és jutjar comporta
ments de Funció Pública, d'Economia, de Presidencia, ni 
del Consell de Govern com a tals, peró la veritat és que en
guany ho han fet molt malament. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller de Funció Pública. 

EL SR CONSELLER DE FUNCIÓ PÚBLICA (loan 
Si marro i Marques): 

Gracies, Sr Presidenl. Tal vegada no ens hem entes o 
explicat exactament. Per poder donar el Capaol l, s'ha 
d'haver tancat, i per poder-se tancar hi ha d'haver tots els 
programes i sub-programes i l'assignació de les persones 
que influeixen amb els seus emoluments per tancar el capi
tal. Aixo no vol dir que no s'hagués tractat tot el tema de 
remuneracions. Des del juliol s'ha tractat constantment, jo 
crec que no es pot acusar aquesta Conselleria de manca de 
dialeg, cree que no passa setmana que no hi hagi reunió 
amb els sindicats. Pel mes d'agost o setembre, no ha record 
exactament, es va aprovar un Decret de retribucions que 
contemplava tots aquests augments previsibles, on hi havia 
tota la qüestió de cada tema i de les bosses, tata la qüestió 
de productivita-t, de condicions d'insularitat, etc., etc. Tot 
aixo es va negociar i es fa firmar 'en una acta del Sindicat, 
vull dir que tota la qüestió de retribucions practicament ja 
s'havia tractat i aprovat amb un Decret. Moltes gracies, Sr 
Presidenl. 

Il.- INTERPEL.LACIÓ R.G.E. NÚM. 1606/90, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALIS
TA, RELATIVA A POLíTICA DE LA CONSELLERIA 
DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 ESPORTS EN RELAClÓ 
AMB L'ESPORT D'ALTA COMPETlCIÓ A LES ILLES 
BALEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el punt primer de l'Ordre del Dia, passam a 
tractar el punt segon, que comen<f3 amb la Interpel.lació 
núm. 1606/90, presentada pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a política de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports en relació amb l'esport d'alta competi
ció a les liles Balears. Per formular aquesta interpel.laciÓ i 
per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la parau
la el Diputat Sr Damia Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia) : 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

La practica esportiva no és només una afecció, no és 
només un espectacle de masses, no només és un ambit de
terminat, en aquest cas el Govern de les Illes Balears, sinó 
que deriva - i aixó a vegades ho oblidam - d'un imperatiu 
constitucional clar i perfectament definit. L'article 43.3 de 
la Constitució Espanyola del 1978 estableix imperativa
ment que els poders públics fomentaran l'educació ffsica i 
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l'esport. 

Com a poder públic, per tant, aquesta ComunHat Au
tónoma, el seu Executiu, té una obligació constitucional de 
treballar de forma coherent per fomentar la practica espor
tiva. Entraríem rapidament en el tema dels límits compe
tencials, ha estat un tema polemic i crec que finalment, des
prés d'algun pronunciamem del Tribunal Constitucional, 
ha quedal perfectament ciar que la competencia de la Co
munitat Autonoma agafa un caire netament territorial 
mentre corres pon al Govern de la Nació la coordinació ge
neral i la projecció internacional de l'esport i d'aquest 
plantejament. Després d'uns pronunciaments del Constitu
cional, deriva que el Govern Socialista, que exerceix amb 
més o menys encert - aixo ja ho discutiran on s'hagi de dis
cutir - un intent d'anar afrontant els diferents problemes 
deis diferents sectors d'aquest país, hagi entrat en la mate
ria de l'esport amb un Projecte de Llei presentat al Con
gres de Diputats que intenta establir el marc general, glo
bal, i superar la Llei de la Cultura Física i Esport del 1980, 
que ja queda arraconada. 

Aquest Projecte de Llei, com sap la Sra Consellera, té 
amplies previsions de cara a les Comunitats Autonomes. Al 
Consell Superior d'Esports hi ha una presencia important 
de les Comunitats Autonomes, també tenim una presencia 
important a l'hora de tractar el tema molt espinós de les fe
deracions esportives, que agafen la Comunitat Autonoma 
com a ambit territorial, i també, en el cas de l'esport d'alt 
nivell, tenim una participació que la llei estableix. També 
tenim el tema de les instal.lacions esportives, on la Comu
nitat Autonoma hi té un paper molt important. Per tant, 
no sé si sera una llei jacobina o jacobea, peró el cert és que 
el Govern de la Nació, a l'hora d'impulsar un determinat 
entramat legislatiu, tela Comunitat Autonoma com un ele
ment fonamental quant a la regulació i funcionament de 
I'estructura esportiva a nivel! estatal. 

Mentre hem observat, per tant, que a nivel! del Govern 
de la Nació hi ha hagut un plantejament global, que s'ha a
frontat el tema de l'esport, ens hem pres la pena de repas
sar que han fet de I'esport en aquestes Illes Balears, com 
hem entrat en la materia legislativa i reglamentaria. El pa
norana, com en altres arees, és francament decepcionant. 
Hi ha un element anecdotic que vull recordar, perque ja va 
plantejar per on anirien els tirs en aquesta Comunitat Au
tonoma en materia d'esport. En l!oc de comencrar pensant a 
fer la casa per habitar-la, a fer una bona casa amb unes ins
tal.lacions adients, generalitzada fins on fos possible, amb 
el Decret 7183 es va comencrar establint els premis anuals 
de l'espon balear. Una Lirallonga impressionam de premis 
de 101a caSta amb la finalilal, logicament, de repartir meda 
lleles - aquesta va ser la primera aCluaci6 - i de comen~r 
a.mb aquesl pOpulisrne tan entre tengudet, la xaranga espor
tlva a la qual ens lé aCOSLUmalS aquesta Comunila l AutO
noma. 

Després d'aquest Decret de premis anuals molt exten
sos en varen venir una erie que ja ran una mica més so
!ernn~: Cansell BaJear d'Esport, Registre d'associacions 
e:'poruves,. conslitució j funcionamem d'aquestes associa
Clons, RegIstre de llicenciats, j en aquesta etapa del 88 no 

hi ha hagut tanta actuació en materia de decrets, pero en fi, 
s'ha fet un Registre deis Centres de Pnlctica Esportiva a les 
Illes Balears. 

Tot i aixo, ¿quina practica esportiva s'ha impulsat real
ment des de la Comunitat Autonoma? S'ha impulsat una 
practica esportiva popular? S'ha impulsat una practica es
portiva més elitista? Creim que francament s'ha estat a l'ex
pectativa i que s'han repartit els doblers de) pressupost d'u
na manera puntual, pero que no s'ha fel una polftica espor
tiva realment seriosa. 

Dins l'esport es poden eSlablir elements diferencia
dorso S'ha parlat d'esport d'élite, d'esport de masses, d'es
port competitiu enfront del participatiu, d'amateur enfront 
del professional i quasi podríem establir l'esport d'estar per 
casa enfrant de I'fsport d'alta competició que avui ens ocu
pa. En reaJitat aquestes diferencies estan absolutament des
dibuixades; per exemple, en el tema de I'esport participatiu, 
l'eslógan diu que l'important és participar, pero realment 
tothom vol arribar el primer, no? Per tant, hi ha un ele
menl de participació i un element ciar de competició. EIs 
elitismes que es varen iniciar fa una serie d'anys de fet han 
esdevengul esports de masses. Avui en dia, per exemple, ja 
no es pot dir que el tennis i el golf, fins i tot quan no són 
xarangues o trampes per urbanitzar, siguin estrictament es
ports elitistes, sinó que cada vegada troben una incidencia 
majar. 

L'esport amateur també esta més desdibuixat de cada 
dia, i els esports d'alta competició, encara que formulat 
d'una manera diriem primaria podria pareixer que estam 
preocupats per una cosa de caire elitista, resulta que és ab
solutament a la inversa: l'alta cometició és a110 que genera 

.. el s miles esportius, aquestes figures que són objecte d'ad
miració general i que produeixen processos d'imitació i im
pulsen que sectors de la població es vulguin iniciar en una 
practica esportiva que, sense aquesta mitologia derivada de 
I'alta competició, no s'hauria prodult. Sense anar més ento
ra, és evident que en el cas de Mallorca, una figura de re
nom internacional, campió mundial diverses vegades, com 
el Sr Guillem Timoner, va donar a coneixer en aquesta illa, 
va divulgar un esport tan especialitzat com el de córrer 
amb una bicicleta darrera una moto. És evident que el Sr 
Jaume Mariano, que va aconseguir el campionat d'Europa 
l'any 89, és objecte d'admiració entre la joventut aficionada 
al motoclisme, i aixi successivament. 

Per dur endavant una polftica des de l'Executiu que fo
menti aquests resultats, no que esperi darrera la roca que 
el Sr Jaume Mariano guanyi un campionat mundial i Ha
vors acudeixi a ajudar als guanyadors, dir-li, Sra ConseHera, 
que els guanyadors no necessiten ajudes peremptoriament, 
són facilment esponsoritzats. En el cas del motociclisme, 
que després amplificaré, és ben ciar: hi ha tota una serie de 
cases que fabriquen motos, olis, pneumAtics, que esponso
ritzen generosament a canvi de dur un determinat adhesiu 
a la maquina que corre a alta velocitat pels circults, logica
ment aquesta persona va amb les despeses cobertes. 

Per tant, l'interrogant que es planteja des del Grup 
SOCIALISTA no és exactament a qui subvencionen qua n 
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és guanyador, sinó quants de guanyadors deriven d'una po
lítica coherent, i aquí els interrogants ja comencen a ser 
una mica confliclius. Cap, cap, cap esportlsla d'alta compe
lició que hagi lriornfat a les llles Balears pOI dir d'una ma
nera coherent que la seva victoria derivi d'haver trobat un 
suport, dins la seva carrera esportiva individual o d'equip, 
per part de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. 

Primer de tot, perque es puguin practicar els esports 
s'ha de fer una xarxa d'instal.lacions adients. La xarxa d'ins
tal.lacions esportives impu lsada eSlriclamenl des d'aquesta 
Comunitat Autonoma molles vegades ha anal i vengut en 
aquesta Cambra, pero Crancamem, la infraslrucLura esporLi
va o'aquestes illes n deriva - avui matí recordavem que al
tres tampoc - de la política esportiva de la Comunitat Au
tonoma. En aquesta Comunitat Autonoma no s'ha format 
un equip de monitors competents, degudament subvencio
nats, atesos, que impulsio la labor d'esport d'atra compeLi
ció. Tampoc na s'ha eslablert una programaci6 adien t que 
faci qu la gent en ui en la practica esporliva en I'eda¡ 
adien!. No es pOI entrar en la practica esporl iva, sobrel I 

en delcrminades arees, a scgon quina eda!. Quan el tren ja 
passat, ja no torna a passar. 

No s'ha fet un sistema d'ajudes racional i eficac; i, a 
més arnés, ja que molles vegades ens diuen que els recur
sos són limitats - ho s6n pertol als Estats Units, al Sr Bus
eh tampoc no li basten els dolars -, s'han d'optimitzar els 
recursos a través d'una col.laboraciÓ tant amb 1'Estat com 
amb els ConselIs lnsulars, amb els Ajuntaments i fins i tat 
amb entÍlats privades. L'escassesa de recursos, precisament, 
imposa la cooperació. Jo voldria evidenciar la falta flagrant 
d'aquesta política esportiva amb un exemple molt cIar i 
contundent, un exemple precisament on no es podnl dir 
que aixo no és competencia nostra. 

La Comunitat Autonoma, en el PoHgon de Son Caste
Uó d'aquesta ciutat, lé el Poliesponiu Prfncep d'Espanya -
no sé per que ho han de dír en castellcl, diguin Prfncep 
d'Espanya, no diguin Prfncipe - on hi ha piscina, pi la de 
lennis, pisla d'alletisrne, camp de futbolel, e tc., etc., molt 
bé, i per donar exemple, per poder impulsar esports d'alta 
competició - ho intentare, Sr President, em doni uns minu
tets - dins aquest centre ¿hi una labor exemplar? És un 
centre que ajuda a formar. esportistes d'una manera racio
nal, programada, on les coses funcionen bé? 

En absolut. Primer de tot, és en mans d'un d'aquests 
personatges cal,!fals que funcionen per aquestes illes. Hi ha 
un senyor, el Sr Marcelí Got, que fa i desfa, i quan un se
nyor li plan teja una queixa li diu: Si no t'agrada, cerca un 
altre centre, i així ja comenc;am bé. En segon lIoc, és un 
centre heretat del passat i té una estructura del passat. Les 
dones, que en aquest moment caminen cap a la igualtat i 
esperem que hi arribin ara mateix, alla no són iguals. Si un 
senyor s'ha de dutxar, troba molles dutxes; si una senyora 
es vol donar una dutxa, ha de fer cua, perque encara no ha 
arribat la perestroika feminisla a aquesl Poliesportiu Prín
cep d'Espanya. S.i hi ha 12 dutxes vcr a homes, n'hi ha tres 
per a dones, d'aixó convé que en prengui nota. 

Monitors. 300 pessetes l'hora i sis meso s de retard per 

pagar els emoluments. Que passa? Que aquests monitors 
sÓn els més dolents de les llles Balears, només agafen els 
que no volen als altres Uoes que paguen bé i puntualment. 
Gimnastica rítmica. Voldria que el nostre equip tengués un 
hit als Joes Olímpies, al Campionat d'Espanya, al Campio
nat d'Europa, pero resulta que el sotil del lloc on s'han 
d'entrenar no permet tirar les aneHes o les cintes enlaire, 
no té prou altura, i aquesta gent ha d'agafar els atapins i ha 
d'anar a Calvia, ha d'anar a Llucmajor - municipis actual
ment socialistes, pero aixo és un fet casual - o a d'anar a Sa 
Pobla per practicar els seus entrenaments; quan ha d'anar a 
Saragossa ha de gastar 50.000 pessetes per fer els seus en
trenaments i quan demana ajuda a la Comunitat Autono
ma, la Direcció General d'Esports no n'hi dóna. 

No hi ha patronat, per aixo l'arbitrarie.tat del senyor 
que comanda no té adversari, i el final - amb aixo acab, Sr 
President - és el tema de la piscina, exemple clar de tercer
mundisme. Piscina oberta que només funciona de juliol de 
setembre i que, més que ser un \loe de practica esportiva, 
tractant-se d'un poliesportiu, hi ha unes senyores que s'as
seuen alla, treuen les seves truites de patata o a la francesa, 
inslal.len els seus para-sois i fan el seu berenaret.Aixo és el 
Poliesportiu Príncep d'Espanya. 

Si aquest és el programa per fomentar l'esport d'alta 
competició de les Illes Balears, realment duim un camí au
tenticament exemplar. No caminam cap a Barcelona, seu 
del Joes Olímpies, sinó cap a la capital del Camerun. Mol
tes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Consellera d'Educació, Cultura i Es
ports, Sra M3 Antonia Munar. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACrÓ 1 CUL TU
RA (M3 Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

En primer 110c, la meva disconformitat amb practica
menllot el que ha dit el Sr Pans i també que aixo sigui una 
interpel.laci6 sobre l'esport d'alta compelició. Vos te, Sr 
Pons, ha parlat de tot, en poHtica esponiva, trel d'esport 
d'alta competició i cree que ha fet bé. En primer Iloc vull 
manifestar, per als Dipulats que no ho sabien, que aquesta 
interpel.lació va ser presentada ja fa molts de mesos, crec 
que devers el mes de juliol; que la Mesa no va acceplar-la i 
vostes varen haver de recórrer al que havia fet el Parlament 
de Catalunya en el període legislatiu 84-88 perque cone
guéssim l'amplitud de formulacions, etc., ates que aquesta 
interpel.laci6 ja no es veia molt clara. 

En aquest moment s'ha demostrat que no ha ha estat 
mai, clara, perque [ealment no era una interpel.lació sobre 
la política de l'esport d'alta competició. Cree que vos te ha 
comenc;at amb una equivocació important i és que diu que 
la Consellcria i el Govern tenen les competencies en mate
ria d'esport d'alta competició. Que jo sapiga, hi ha una Ga
ceta de Madrid, Boletín Oficial del Estado - al qual voste és 
tan aficionat, Sr Pons - on s'explica quines són les transfe-
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rencies de competencies i resulta que en aquest Decret, el 
4101 del 1982, de 29 de desembre, l'apartat e diu: "Compe
tencias, servicios y funciones que se reserva la Administra
ción del Estado". Aquest apartat diu: "Deporte de alta 
competición", i concreta que són funcions i competencies 
de I'Estat Central "la dirección, tutela, vigilancia, segui
miento y mejora de la condición física de los deportistas de 
alta competición y también el promover la aprobación del 
Estatuto del Deporte de Alta Competición". 

La meva pregunta des d'aquesta tribuna, dones, hauria 
de ser: Que ha fet I'Estat Central per a la política deis es
portistes i de l'esport d'alta competició en aquesta Comuni
tal Autonoma? Es pot estalviar la resposta, no ha fet abso
lutament res, i ara voste parla d'una Llei de I'Esport que el 
Oovern Central va gestar durant anys i que, en definitiva, 
segons vos te, té unes altes previsions que jo qualificaria 
d'altes il.lusions, perque parla de moltes coses que es po
drien fer, pero no parla en absolut de transferir competen
cies que en aquest moment encara tenen ells, i tampoc de 
amb quins doblers es pensa fer tot aixo, perque de mament 
nosaltres no hem vist que s'augmentassin les partides pres
supostaries cap a aquesta Comunitat Autonoma i menys en 
tot el que fa referencia a l'esport d'alta competició. Aixo 
només per puntualitzar, d'entrada, la seva intervenció. 

No obstant tot aixo, a pesar que aquesta política de 
l'espon d'aha compelici6 no sigui Cülllpetencia nostra, hem 
fet unes determinades activitats, totes molt importants, que 
per no allargar resumiré dient que hem fet una estructura
ció de l'esport de base i que hem creat i posat en marxa els 
centres de formació tecnica i de perfeccionament per tal 
que es poguessin desenvolupar programes de detecció i 
també de seguiment de valors esportius i que posterior
ment es pogués fer una tecnificació i una orientació d'a
quests valors. 

També s'ha dut endavant l'establiment i convocatoria 
de plans d'ajudes i beques a esportistes. També s'ha estimu
lat la labor de les federacions esportives balears mitjan~nt 
l'aplicació deis plans especials, que s'han dut endavant en 
determinades materies com la vela o el voleibol, i l'aporta
ció d'ajudes concretes per als esportistes de més alt nivel!. 
També s'ha potenciat l'Escola Nacional de Vela Cala Nova, 
controlant la seva gestió, i també s'han contractat entrena
dors d'alta qualificació esportiva per a l'exercici de la direc
ció tecnica deis centres de formació tecnica esportiva. 

Aixo és un petit resum de tot el que ha fet la Conselie
ria. Tinc el desenvolupament de tots aquests apartats i si 
no els explico és perqué ja han sortit prou Oiputats quan 
voste ha pujat a aquesta tribuna i m'agradaria que no sor
tissin els que queden. En concret, 1i vull especificar dos o 
tres punts concrets deIs que voste ha parlal. 

Que la Conselleria només va fer uns premis anuals. Oe 
quin any parla, vos te, Sr Pons? Pareix que sempre parla 
d'abans de jo estar a la Conselleria, del 85, del 83. Nosal
tres no hem fet cap premi anual de l'esport, a part que jo 
no die que sigui n bons ni dolents, pero voste no m'ha vist 
mai col.1ocant cap meda lleta a ningú. Precisament nosaltres 
no hem fet cap convocatoria anual perque pensavem que 

mentre penjaves una medalla a un la deixaves de penjar a 
deu i era més negatiu que positiu, i per aixo no hem fet mai 
premis anuals. 

Pel que fa a dues o tres cosetes més, de si un Consell 
Balear de l'Esport, no hem fet dues o tres cosetes, hem fet 
quantitat de coses i hem utilitzat el Butlleti de la Comuni
tat Autonoma més d'una vegada. Hem dut endavant el Co
mite Balear de Disciplina Esportiva, els centres de Practica 
Esportiva, les escoles tecnico-esportives, la crea ció de la 
Unió de Federacions, les subvencions en materia d'esport, 
els plans territorials d'equipaments esportius, etc., etc., etc. 
Hem fet un ús importantíssim del Butlletí Oficial d'aquesta 
Comunitat i aixo és el que no li agrada a vos te, perque des
prés no pot criticar ni pot dir que no facem una política es
portiva, el que passa és que facem el que facem no li pot a
gradar mai perql\é en aquest moment és de l'Oposició i la 
seva tasca és dir que no ho feim bé, pero el menys que pot 
fer és documentar-se i tenir una logica en les seves inter
vencions, cosa que no sempre passa. 

Avui voste ha parlat de dues persones en concret, ha 
anomenat el Sr Ouillem Timoner i el Sr Jaume Mariano, 
dos exemples d'esportistes d'élite. Li he de dir que tant un 
com l'altre han tingut ajudes de la Comunitat Autonoma i 
aixo es pot demostrar, tothom ho sap, per tant nosaltres es
tam amb els esportistes d'élite, els ajudem. Ara bé, quan ja 
no sap que ha de dir s'aferra a una cosa tan simple com dir 
que jo esper que aquests senyors obtinguin campionats per 
donar-los ajudes, i jo pregunto: Pel que fa a aquests crite
ris que voste diu que he de tenir sempre quan repartim aju
des, que han de ser uns criteris objectius, ¿en qué vol que 
em basi? ¿No és un criteri objectiu que unes persones ha
gin guanyat un campionat del món? Resulta que voste es 
contradiu. Primer he de tenir uns criteris objectius i quan 
aplicam uns criteris objectius, voste diu que aquests criteris 
objectius no són bons; que la gent que té premis en un mo
ment determinat ja té ajudes i que el que hauríem de fer se
ria ajudar els altres, els qui no han aconseguit els campio
nats. Si llavors resulta que no els aconsegueixen, suposo 
que els criteris serien dolents i que hauriem fet una política 
de favoritisme. 

També ha parlat d'instal.lacions esportives. Tot té una 
relació, és un debat que ja varem tenir en aqnesta Cambra, 
un tema que ja es va posar a votació i es va veure quina era 
l'opinió de la majoria, pero voste continua insistin!. També 
ha parlat deis monitors, tampoc no Ji agrada la nostra ac
tuació; del Prlncipes de España ha dit que la responsabilitat 
era d'un senyor que es diu Marcelí Oot, el Sr Marcelf Got 
és un cap de serveis i no té res a veure amb el Príncipes de 
España, el senyor que s'ocupa del Prlncipes de España és el 
Sr Pepe Orts. 

També ha parlat de si hi ha dues o tres dutxes, miri 
crec que és millor no contestar a determinades observa
cions que ha fet des d'aquesta tribuna perque m'han se m
blat d'un mal gust impressionant i, sobretot, d'un alt grau 
de masclisme. Oir que les senyores tenen menys dutxes, En 
un moment determinat, quan es va fer el Prlncipes de Espa
ña, en aquest país hi havia menys dones que practicaven 
l'esport i suposo que en base a aixo es van fer més dutxes 
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per a homes. No obstant aixo, no hem tingut cap queixa, 
vull dir que fins ara tota la gent que prActica esport pot te
nir acces a la seva dutxa diAria i higiénica. Pel que fa a si les 
senyores van a la piscina i mengen truita o menjen entre
pans, fan una berenadeta, em pareix de tan mal gust que no 
mereix una res posta. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deIs Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? 

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

EL SR TRIAS 1 ARBÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

la tornam a discutir acaloradament i apassionadament, 
amb el to que quasi sempre deixen en aquesta tribuna ls 
confrontacions dialectiques entre el Sr Pons i la Sra Conse
llera de Cultura. Jo creia que veníem a parlar d'esport d'al
ta competició; el Sr Pons n'ha parlat una mica, molt poc; la 
Sra ConselJera no n'ha parlat gens, ha dit que aixó no era 
qüestiÓ seva. 

Sense voler entrar a qualificar qüestions competencials 
- sempre seguit hi som - estic totalment conven<;ut, el nos
tre Grup Parlamentari estA totalment convenr;ut que l'es
port, a la nostra Comunitat Autónoma, sigui del nivell que 
sigui, es troba realment necessitat. Necessitat de que? Ne
cessitat d'ajudes, de beques, d'infrastructures, de moltíssi
mes coses, de bons professionals, de gent competent que 
prepari els joves pra.cticants perque un dia puguin arribar a 
ser atletes, esportistes d'alta competició. 

Si el que ha manifestat l'Honorable Consellera d'Edu
cació, Cultura i Esports en relació amb la competencia ex
clusiva del Govern Central de l'Estat en l'esport d'alta 
competició és cert - és un fel que és al Butlletí Oficial, 
aquesta competencia no s'ha transferit - també és igual
ment cert que l'article 10 de l'Estatut d'Autonomia atri
bueix una competencia exclusiva a aquesta Comunitat en 
materia de promoció de l'esport. 

Jo no sé si quan el Sr Pons ha sortit en aquesta tribuna 
ha intentat posar de manifest que en aquesta Comunitat 
Autónoma, concretament a través de la seva Conselleria i 
de la seva Direcció General d'Esports no es fa res o es fa 
molt poc perque a través de la promoció de l'esport, que és 
competencia exclusiva d'aquesta Comunitat, qualque dia 
puguem arribar a tenir atletes, esportistes d'alta competi
ció. Vull dir que nos al tres anem preparant, criant aquest 
medi de cultiu perque el dia de demA la nostra Comunitat 
Autónoma sigui dignament representada per esportistes 
que mereixin aquest nom: esportistes d'élite, esportistes 
d'alta competició. Si aquest volía ser el sentil de la interpel. 
lació, fonamentalment jo ro estic d'acord. 

La Sra Consellera ha parlat que han destinat dOblers, 
subvencions, ajuts, beques . Jo crec que la beca és un instru-

ment ideal, adequadíssim, jo diria que quasi l'únic per po
tenciar realment l'esport i crear aquests esportistes d'alta 
competició que segurament després seran esportistes que -
s'hauran de sotmetre a un regim disciplinari, a un regim 
d'entrenament, etc., etc., que dictaran les federacions nacio
nals i sota la tutela directa del Govern Central. Possible
ment sigui així, Sra Consellera, peró jo em dunaria per ab
solutament satisfet si en aquesta Comunitat aconseguIssim 
crear, per dir-ho de qualque manera, una serie d'esportistes 
que al final de la seva professió poguéssim traspassar-los al 
Govern Central perque fessin d'ells esportistes d'alta com
petició. 

Repassant els pressuposts de la seva Conselleria, als 
capftols de beques esportives solament hi hem trobal 
1.200.000 pessetes. Ja sé que voste ha dit que té 50 milions 
al Capítol VI, curiosament al CapItol VI, que també es po
den aprofitar per a beques esportives. Jo crec que aixó és 
falta de serietat, que és falta de planificació per a la promo
ció de l'esport. La veritat, Sra Consellerra, és que al nostre 
entendre 1.200.000 pessetes no serveixen per a res. 

]a que pnlcticament voste ha basat la seva intervenció 
en l'aspeete competencial i jurisdiccional de l'esport, per
meti que jo també ti faci unes reflexions. Quant al Decret 
22/84, de dia 22 de marr;, de crea ció del Cansell Balear 
d'Esports, en el preambul, a I'Exposició de Motius, diu: "La 
Conselleria d'Educació , a través de la Direcció General 
d'Esports, pretén que la planificaciÓ i la programació en 
materia esportiva de les nostres illes compti amb la partici
pació adequada de les distintes institucions i entitats impli
cades en aquesta area. Per aixó es considera convenient de 
constituir a les Illes Balears un Consell d'Esports que coor
dini i canalitzi les diferents aspiracions i expecta tives en el 
món de l'esport". Aquesta intenció em pareix absolutament 
lloable, vull dir que nosaltres estam d'acord amb aquesta 
motivació per crear el Consell Balear d'Esports, com també 
hi estam amb el preambul del Decret 24/84 sobre constitu
ció i funcionament d'associacions esportives, que també fa 
una descripció, diria jo, de les intencions de la seva Conse
Heria - del Govern Balear, en una paraula - sobre materia 
esportiva. 

Cree que d'una vegada per totes hauríem de ser més 
generosos. Si des d'aquí reclamam contínuament generosi
tat al Govern Central en tat tipus de materies, crec que pel 
simple fet que una competencia quedi reservada a I'Estat 
central i que precisament és una competencia que ha d'e
xercir sobre uns esportistes que hi arribaran a una edat de
terminada, peró que durant els anys anteriors s'hauran 
d'haver format aquí, en aquesta Comunitat, cree que real
ment seria l'hora que des de la seva ConseHeria s'impulsas
sin una serie d'accions realment contundents de cara a la 
promociÓ i formació d'aquests esportistes. 

Jo cree que no hi res millor que un bon exemple per 
avalar el que dic. En la seva intervenció, el Sr Pon~ ha par
lat de dos esportistes realment coneguts, Jaume Mariano i 
Guillem Timoner, peró n'hi ha més. En passades interven
cions ja varem parlar de dos esportistes amb un historial 
important, com són Antoní Morro i Pep Miquel Ramis, 
campions de Balears, 4,70 de vela, ten e aquí el seu currícu-
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lUID, les intervencions que han tengut, les competicions en 
que han participat, pero és llarg. En cap moment no han 
rebut un ajut de la Conselleria ni de la Direcció General 
d'Esports. 

També tenc aquí l'historial de Pere Josep Carbonell, 
un home que l'any 1990 ha estat campió d'Europa en pesca 
esportiva, i un escrit signat pel seu Director General, Sr 
Antoni Borras. Quan aquest home s'iniciava en l'alta com
petició i segurament quan més ajut necessitava li va adre<;ar 
un escrit sol.licitant una subvenció i la resposta va ser que 
"havent pres possessió del meu carrec de Director General 
d'Esports dia 12 de setembre i havent examinat les sol.lici
tuds de subvencions per a l'any 87, em veig obligat a rebut
jar la seva petició per manca de dotació pressupostaria". 
Aixo és un campió d'Europa, Sra Consellera. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Portaveu Sr López i Ca
sasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Molt breument, Sr President, per fixar la postura del 
nostre Grup respecte d'aquesta interpel.lació. Per a nosal
tres, el Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, l'es
port de base - l'esport popular i l'educació física - és el graó 
fonamental d'una poBtica esportiva dins l'ambit de la Co
munitat Autónoma, al qual no li hauríem de regatejar - em
prant una paraula del lexic futbolístic - mitjans professio
nals, tecnics ni infrastructures. L'esport d'alta competició 
és una faceta, és una cara més del programa esportiu que 
no requereix, d'una Comunitat Autonoma com la nostra, 
prou mancada de recursos financers, almenys dins l'ambit 
de l'esport - mancada, obviament, perque no s'hi dedica la 
partida pressupostaria que el fenomen social, que és l'es
port, mereixeria, al nostre entendre - repetesc que no és 
pot endur els esfor~os prioritaris. 

Dit a0, també creim que la interpel.lació que presenta 
el Grup SOCIALISTA vé molt oportunament al cas per in
tentar escatir quina és la polftica que segueix la ConselJeria 
de Cultura i Esports en aquesta materia, és a dir, entenem 
que és el darrer graó, aquest d'alta competició, de tota una 
planificació esportiva. A nosaltres ens hauria agradat que 
avui l'Honorable Sr Consellera ens parlas de com funciona
ven internament, avaluant els resultats, els centres de for
mació tecnica i perfeccionament, per exemple. Probable
ment aquesta és la funció impulsora de l'esport que podria 
exercir la Comunitat Autonoma, ja li ho ha dit el Sr Trias, 
tot i admetent que l'esport d'alta competició no s'ha trans
ferit, malgrat que I'Estatut d'Autonomia ho permetia. Un 
motiu més per reclamar noves transferencies. 

Hem de ser seriosos, Sra Consellera, i observar, evi
dentment, quines quantitats economiques dediquen vos tes 
a beques, a ajuts individualitzats, perque els esportistes que 
més destaquen, que poden esdevenir a la \larga, no quan ja 
són campions, ja que després, com també li ha dit el Sr 
Pons, obtenen amb major facilitat esponsoritzacions, sinó 

quan lluiten, quan fan l'accessit i l'entrenament necessaris 
per arribar als llocs als quals aspiren, puguin obtenir aquest 
estaló que evidentment no pot ser un xec de 50.000 pesse
tes, com han obtingut alguns, per arribar a fer el cim, com 
deien amb una metAfora alpinista. 

Cal un gran esfor<; de preparació i en aquest sentit no
saltres, el Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES, no 
hem pogut destriar dins les pagines negres del diari - llevat, 
obviament, de la propaganda que aixo genera - massa, per 
no dir cap, ajut o estaló important. Si analitzam els progra
mes de la Conselleria en aques t tema, aleshores les pagines 
esdevenen pnkticament blanques. Es evident que hi ha Ca
la Nova, és evident que voste ha dit que s'han fet moltes co
ses, pero, a part deis nombrosos decrets o normatives que 
s'han pogut elaborar i més que se'n podrien treure, m'agra
daria digués quin~ rendiments, quins resultats - avaluables, 
repetesc - han pogut donar aquestes normatives, perque és 
evident que la !letra escrita, sense el suport económic ne
cessari, també esdevé formulari d'intencions i no basta. 

Les necessitats en el camp de l'esport són múltiples i 
evidentment, per acabar, només volem assenyalar que la in
terpel.laci.ó encara queda sense substanciar. Volem saber 
una res posta concreta, positiva, del que fa la Conselleria 
per propiciar els esportistes de base que nosaltres volem i 
que l'educació física dins les escoles ha de permetre que es 
puguin anar seleccionant fins arribar a obtenir aqu~lls es
portistes que representin la Comunitat AutonoÓla de les 1-
Iles Balears dins els diferents sectors de l'esport en els am
bits nacionals, internacionals, estatals, europeus, que ens 
permetin tenir vida propia i presencia arreu del món. Gra
cies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per a replica i per part del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, té la paraula el Diputat Sr Damia Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. Sra Consellera. 

Tal com ha dit el Sr loan López i Casasnovas, la in ter
pel.lació s'ha formulat, pero no ha estat contestada, és a 
dir, després d'aquesta interpel.lació, el dia que ens pren
guen la pena de repassar el Diari de Sessions per saber qui
na poBtica fa la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports 
del Govern Balear relativa a esports d'alta competició no 
en treurem suc ni sabó, no ens han contestat degudament. 
Ens han donat una res posta que creim absolutament fora 
de !loe, irritada, com si la pretensió d'un Diputat d'un 
Grup Parlamentari que formula una interpel.lació tengués 
estrictament la funció de posar el Govern contra les cordes. 
No és aixó, demanam que ens expliquin quina polftica fan; 
quan ens ha hagin explicat, després podrem dir si estam 
d'acord o no, quines alternatives podem plantejar a la mo
ció, pero tot aixo no ha estat objecte de la contestació. 

Si l'esport d'alta competició és o no competencia de la 
Comunitat Autonoma? Segons a quins nivells. Tota vegada 
que tenim esportistes d'alta competició que participen en 
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competicions a nivell de I'Estat Espanyol o en competi
cions internacionals ens pareix absolutament lógic que si
gui una competencia a nivell d'Estat, perque és una compe
tencia més enlla. de la Comunitat Autónoma, que és el que 
planteja l'esquema de funcionament i per aixo l'he volguda 
informar del plantejament que fa el Projecte de Llei de 
I'Esport, que fora de la Comunitat Autónoma, per logica, 
perque ens trobam en aquest tipus d'Estat, assumeix la 
competencia l'Estat Central. 

Ara bé, la interpel.lació anava en un altre sentit: Pre
viament al fet que unes persones, que uns equips de les 
Illes Balears arribin a assolir un nivell de perfecció en la 
practica esportiva que els dugui a un primer rengle a nivell 
de l'Estat o més enIla de les fronteres de l'Estat Espanyol 
¿que ha fet la Comunitat Autonoma? Que fa en forma 
d'instal.lacions, monitors, ajudes, programes, etc., perque 
aixo passi? Aixo és una competencia indiscutible de la Co
munitat Autónoma. Entre altres coses, Sra Consellera, es 
prengui la molestia de repassar el seu mateix pressupost. 
Que diu, en materia de promoció de l'esport? "Un pla d'a
juda especifica als esportistes de nivell", suposam que no 
sera de nivel! d'esta r per casa; "gestió d'ajudes per als es
portistes de nivell", una altra vegada; "per a la formació de 
tecnies de nivell"; "pla d'inversió per a creació de progra
mes especffies i activitats de nivell", "pla d'inversió per a la 
creació de programes especffies i activitats de nivell", una 
altra vegada. En fi, és evident que tot aquest tema és pre
sent díns ~l pressupost, encara que amb unes dotacions li
mitades. 

Li he posat uns exemples, el cas del Poliesportiu Prín
ceps d'Espanya, perque com diuen els qui es desafien a cór
rer, ens veurem a les costes de Xorrigo. Mentre correm pel 
pla, mentre pa.rlem de teories generals i tal, tot són parau
les, tot queda bé, pero quan davallam? Anem al Poliespor
tiu Prínceps d'Espanya, títularitat de la Comunitat Autono
ma. Com estan les instal.lacions? Que fan als monitors? 
Com es troba la piscina? Com es troben les dutxes? Per 
que no? Que passa? Que és masclisme denunciar una situa
ció i no ho és mantenir una situació heretada del franquis
me? Ho corregeixí. Corregeixí aquestes deficü~ncies. 

EIs elements que s'han denunciat aquf, per tant, no 
s'han pogut contradir. Per que? Perque són certs. Que una 
persona no sigui director no vol dir res . Jo no he dit que 
fos director, he dit que comandava i comanda el Sr Marcel. 
1f Gost. M'és igual el carrec que ocupa, el cert és que va do
nar aquest~ res posta a un pare que es queixava: Si no t'a
grada, cerca un altre lloc per dur els teus a1.1ots, i aixo és 
una responsabilitat seva. Com podem formar esportistes, si 
dins la nostra casa hi ha aquesta miseria tercermundista? 
Aquest Diputat agafa un to irritat perque es considera res
ponsable d'haver lluitat perque arribas una autonomia. Si 
fos un antiautonomista de tota la vida s'alegraría, perque 
aixo és el fracas de l'autonomia. On tenen competencies, 
fracassen; on tenen un centre esportiu, el tenen en pla Ca
merun, no en pla Alemanya o Anglaterra. És aro. 

Per acabar, el tema torna a ser el mateix. Voste matei
xa ha reconegut l'error inicial del plantejament que s'havia 
fet dins aquesta Comunitat Autonoma. Es va crear un siste-

ma de medalles. Sortosament, si no es donen, ens en felici
tam, perque voste ha seguit la mateixa idea del Sr Lluís 
XIV, i miri si ha plogut: "Cada vega da que nomen un mi
nistre faíg un desagraH i vint ressentits" i voste sap que en 
el cas de l'esport, posar una medalla deu ser un desagraH i 
centenars de ressentits. 

És cert que precísament nosaltres no estam d'acord 
amb la política de medaIles, pero vostes no són a la prime
ra etapa - Sra Consellera, quan acabi continuaré parlant -
no som a la primera etapa, no som a l'etapa d'impulsar, 
som darrera la roca esperant que surti el campió d'Europa 
Jaume Mariano o el que sigui per després sortir i entregar 
el siurellet de plata, acte en el qual va participar el Sr Ga
briel cañellas, on va parlar de la gran habilitat que es ne
cessita per anar a 200 quilometres per hora damunt una 
moto dins un circult. Aixo és la polftica d'esport d'alta 
competició: estar darrera la roca, repetir quatre doblerets a 
les federacions i si n'hi ha un que destaca, el cas que ha po
sat el Sr Trias és identic - ara acab, Sr President - sempre 
param a l'oportunisme d'apuntar-nos al guanyador, d'aju
dar el qui no ho ha de menester i no el qui encara no ha 
triomfat. 

Recordi que els milions de pessetes que han anat al Sr 
Jaume Mariano, campió d'Europa, no han anat encara a un 
altre esportista campió d'Espanya, el Sr Josep Delbarrio, 
amb el qual vostes s'han limitat a una subvenci6 de 50.000 
pessetes. Perdoni, pero 50.000 pessetes, en l'esport d'alta 
competició de motociclisme, no basten ni per canviar l'olí 
de la maquina. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

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

Gracies, Sr President. Hi ha hagut moltes interven
cions, s'han apuntat molts temes, pero els intentare rebatre 
tots. En primer Iloc ha parlat el Sr Trias. En moltes coses 
m'ha donat la raó, també ha dit que realment l'esport d'alta 
competici6 no era competencia nostra, que no obstant aixo 
eren importants determinades activitats nostres per ajudar 
que els nostres esportistes arribassin a ser d'alta competi
ció, en aixó estam totalment d'acord. També ha comentat 
que hi havia poes diners per a beques i ha parlat exacta
ment d'1.200.000 pessetes. En aquest moment no tenim els 
pressuposts, peró record que en la intervenció d'avui mad, 
en la presentació deIs pressuposts, també s'ha fet menció 
d'aquesta quantia i ha quedat molt clar que si bé a l'apartat 
que només parla de beques hi ha una quantia d'1.200.000 
pessetes, al Capítol VI hi ha 50 milions de pessetes que es 
destinen anualment a beques, i aixo és perfectament facti
ble perque hi uns convenis amb les diferents federacions 
per tal de becar aquells esportistes que es distingeixen. 

Demanen que sigui generosa, que el Govern Balear si
gui generós, que la ConseIleria sigui generosa. Jo li assegur 
que ha intenta m fins on és possible i també que es veuran 
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els resultats, pero no poden demanar-me que ja es vegin 
avui, perqué sabem molt bé que els resultats en materia es
portiva, com en materia cultural, són a llarg o a mig termi
ni, mai a curt termini. 

Ha anomenat determinats esportistes que no havien 
obtingut ajuda de la Conselleria. Bé, també hi ha una llarga 
llista d'esportistes que n'han obtingut i el problema sempre 
és el mateix: manca de recursos, que no sempre es poden 
atendre tates les necessitats i més encara si són esportistes 
que ens demanen una ajuda que no ve recalzada per la Fe
deració. En principi nosaltres som més partidaris que si
guin les federacions que proposin el seu pla de becaris i jo 
crec que s'han escoltat totes les propostes de les federa
cions per becar gent. Ens podria haver passat qualcú per 
alt, pero no cree que hagi estat aixi. Les que no s'han ates 
són sol.licituds de beques de particulars que ens han dema
nat ajuda a compte irise seu, sense el suport d'una Federa
ció. 

Pel que fa al Sr López i Casasnovas, estic d'acord amb 
la seva observa ció que veníem aquí a parlar de política de 
I'esport d'alta competició i que realmenl s'ha parlal de 
moltes altres coses, que ni el Sr Pons ni jo no l'hem convin
t;ut del que hem dit sobre aquest tema en concret i em de
mana que expliqui les nos tres actuacions sobre l'esport de 
base i de Heure, que són competencia nostra i, segons eH, la 
base per arribar a l'esport d'alla competició. Jo es tic lotal
ment d'acord amb el que ha'dit i com que tant eH C0m el Sr 
Pons han demanat que expliqui el que ha fet la Conselleria 
per tal de lenir el dia de dema aq uests esportistes d'élite i 
que feim per tenir un esport d'alta competició, els castigaré 
amb la lectura de tat el que hem fet en aquesta materia. 
Abans li he fet un petit resum perque la inlervenció no fos 
tan Uarga, pero vos tes ho han demanat i, per tant, els ho 
explicaré. 

En primer Uoc, ens hem basat en l'estructuració de 
l'esport de base com a passa previa i necessaria per a la de
terminació d'altres programes, tals com els de seguiment de 
valors o de detecció de talents. En aquest nivellla gestió -
s'ha dirigit a crear un programa seriós i fidel a les idees de 
la pedagogia esportiva entorn a la formació i a l'educació 
en i per a l'esport de tots els balears a l'edat esccolar. El re
sultat d'aquesta acció - vostes també demanaven resultats -
ha esdevingut un programa, el programa de l'esport per a 
l'edat escolar, que presenta una subdivisió en dues grans 
arees. 

'. 

Per una part, el programa unificat en les federacions 
esportives per tal de desenvolupar els campionats de Bale
ars per a l'esport en redat escolar i que implica la gestió in
directa a través de les federacions i I'orientació i aplicació 
deIs reglaments en I'adequació a les necessitats formativo
educatives deIs esportistes en aquestes edats, i també un 
programa de promoció executat mitjant;ant l'estructuració 
d'un organigrama d 'ambit comarcal, ja gestionat a través 
deIs comites comarcals de l'esport escolar, en els quals s'in
tegren els centres, les AP As, els Ajuntaments i els Consells 
Insulars. En aquest apartat s'hi haura de sumar el desenvo
lupament d'uns plans específies, tals com els d'estades es
portives d'hivern i estades esportives d'estiu, que pretenen 

un millor coneixement, la introducció o la tecnificació en 
els diferents esports. 

També hem de tenir en compte la partid pació en els 
programes de la campanya El deporte infantil de verano, que 
és de tecnifica ció i d'intercanvi de valors i experieneies deis 
esportistes i els tecnies destacats de la Comunitat amb els 
de les altres Comunitats Autonomes, i també la creació i 
posada en marxa deis centres de formació tecnico-esportiva 
i del perfeccionament que s'estructuren en tres nivells dife
rents, que es resumeixen en una Ordre de 6 de setembre 
del 1989, pel que fa aIs centres de perfeccionament tecnic 
gestionats a través de les Federacions Esportives Balears, 
precisament orientats al treball de seguiment de valors, de
tecció de talents i millora tecnica deIs esportistes i deis tec
nies o dirigents. 

, 
També es compta amb els centres d'iniciació esportiva 

gestionats a través deis municipis, de les entitats locals o de 
federacions esportives, orientats a desenvolupar programes 
d'iniciació a I'esport en tres cursos: el primer, treball gene
ral de base; el segon, d'orientació esportiva general, i el ter
cer, de qualificació tecnica i específica. Pel que fa als cen
tres de la programació basica deIs esports, són gestionats a 
través d'Ajuntaments i pretenen l'estructuració i el desen
volupament de programes específies de forma ció tecnica en 
determinats esports. 

També comptam amb l'establiment i convocatoria de 
plans d'ajudes o beques a esportistes d'acord amb la seva 
projecció i/o els seus niveHs i possibilitats de desenvolupa
ment entre l'élite. Es tracta de beques als esportistes, de 
beques per a estudis de I'INEF, de plans especifies de su
port a determinats esports, de plans de suport als regatistes 
de Bale~rs, d'ajudes especifiques per a l'assistencia i partici
pació a determinats esdeveniments de determinal nivell, 
etc. 

També hi ha I'estimulació de les federacions esportives 
balears mitjant;ant l'aplicació de plans especials especifies 
que s'han fet en determinats esports com la vela, el voleibol 
o el ciclisme, l'aportació concreta a aquests i els seus 
equips o a esportistes d'un nivell més alto Com he comentat 
abans, també hem potenciat l'escola de vela Cala Nova i el 
control de la seva gestió. L'escola de vela Cala Nova és un 
d'aquests centres d'alt rendiment, on s'han format i partici
pat esportites de vela d'importancia mundial. 

També hi ha la contraclació d'entrenadors d'alta com
petició esportiva per a l'exercici de la direcció tecnica de 
centres de formació tecnico-esportiva o del seu perfeccio
nament. En aquest apartat podríem destacar la contracta
ció i l'acord amb la Federació romanesa d'atletisme i la 
campiona olímpica Mari .... .i el seu marit, I'entrenador Ion 
Puika, que avui ja executen la seva tasca de fer-se carree de 
la direcció tecnica de l'atletisme balear per tal de realitzar 
els seus programes per aconseguir el mIDdm perfecciona
ment tecnic del nostre atletisme. 

També tenim la reconversió del Prlncipes de España -
el Sr Pons vol que diguem Prlnceps d'Espanya; el problema 
és que de moment té el primer nom, perque li varen posar, 
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pero tal vegada farem una pro posta de canvi - que intentam 
convertir en un centre de rendiment esportiu. Si bé vos te 
ha parlat d'unes mancances d'aquest centre, jo li he de ma
nifestar que en moltes altres coses ha millorat i que l'exem
pIe bastant primari que voste ha comentat deis vestuaris he 
de dir que és cert en els vestuaris antics, pero que no passa 
el mateix a lOts. En els nous, eIs que s'han fet últimament, 
hi ha el mateix nombre de dutxes per a ambd6s sexes. 

També s'ha creat un programa de grans esdeveniments 
esportius que permeten la participaei6 deIs esportistes de 
Balears entre l'aIta élite espanyola i fins i lOt la internacio
nal. Podrlem destacar determinats esdeveniments com el 
meeting d'atletisme Rafel ColI, el trofeu Cobra de tennis, el 
circuH de tennis IlIes Balears, els tornejos Illes Balears, etc. 
etc., per no parlar d'altres col.laboraeions amb entitats di
verses ... 

EL SR PRESIDE NT: 

Convendria que anas acabant, Sra Consellera, perque 
també lé el temps reglat. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 ESPOR
TS (M3 Antonia Munar i Riutort): 

Per acabar, dir-li que també hi ha hagut interveneions 
en regates com la Princesa Sofia , la Infanta Elena, etc., e tc. 
En resum, Sr Pons, ates que encara no teníem les compe
lencies i sobretot que no teníem l'ajuda del Govern Cen
tral, cree que hem dut una politica esportiva en materia 
d'alta competici6 que al manco mereix un aprovat, si no Ji 
vol donar una qualificaci6 més alta, i dir-li que l'exemple 
que ha posat del Camerun no és molt valido El Govern del 
Camerun fa fer per als seus esportites, i sobretot per als 
partieipants al campionat mundial de futbol, bastant més 
que el seu Govern no va fer per als nostres . Moltes gracies. 

Il.2.-) INTERPEL.LACIÓ R.G.E. NÚM. 2580/90, 
PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIA
LISTA, RELATIVA A POLíTICA DE LA CONSELLE
RIA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 ESPORTS EN RE
LACIÓ AMB EL PATRIMONI DOCUMENTAL DE 
LES ILLES BALEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat d'aquesta interpel.laci6, passam a una 
segona, registrada amb el núm. 2580/90, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política de la 
ConselIeria de Cultura, Educaei6 i Esports en relaci6 amb 
el patrimoni documental de les Illes Balears. Per formular 
aquesta interpel.laei6, té la paraula el Diputat Sr Damia 
Pons. 

EL SR PONS I PONS (Damia) : 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Deman disculpes perque el mateix dia han coincidit 
dues interpel.lacions, si bé una feia més de mig any que in
tentava superar una barrera que va trobar dins aquest Par-

lament i finalment va aconseguir passar. Cree que traetam 
un deis temes importants - perque si no hi ha aetuaeió hi 
ha unes conseqüencies irreversibles - que és el tema del pa
trimoni documental de les liles Balears. El tema deis ar
xius, pero una mica més ampli que la simple formulació 
quant a l'estricta poHtica arxivística. 

Com sempre m'agrada recordar, la protecci6 del patri
moni documental tampoc no és materia opinable. És cert 
que si el Govern de les Illes Balears practica 1m absentisme 
quant a la protecci6 del patrimoni documental, és evident 
que a un país molt poc preocupat per la cultura i sobretot 
pels papers antics, evidentment no hi ha hagut cap Govern 
- i no sera aquest - que caigués per falta de protecci6 del 
patrimoni documental, tot i que la manca de política, la 
manca d'actuaci6 eoherent és evidentment tant una vulne
raci6 del mandat constitucional com del mandat estatutari 
que estableix que els poders públics tenen el deure de fo
mentar la cultura i de protegir i enriquir el patrimoni i, 
amb aquest, el patrimoni documental. 

Quan parlam de patrimoni, s'ha establert un vici que 
aquest Diputat voldria contribuir a rompre i és que ente
nem per patrimoni aquells elements visibles, de caire mo
numental - un talaiot, la Seu, el castell de BelIver, el palau 
Vivot, la catedral de Ciutadella, les murades d'Eivissa - pe
ro difícilment, quan parlam de patrimoni, ens vénen a la 
imaginació uns elements més modests, pero alerta, de cara 
a l'historia~ d'importancia tant o més rellevant que altres 
elements de caire monumental i espectacular. El Llibre de 
Repartiment de Mallorca, el format del qual no és més gros 
que aquesta fulla que tene a les mans, és la clau per enten
dre I'inici de la historia de Mallorca a partir de la conques
ta catalana i del qual deriven unes estructures socíaIs i eco
nomiques que arriben fins als segle XIX i en alguns casos 
fins al segle XX. Els famosos alous que han anat i vengut 
per aquest Parlament s6n un element que neix d'aquest hu
mil document, que és a l'Arxiu del Regne de Mallorca, com 
el Llibre Vermell, en el cas de Menorca, o altres elements 
documentals semblants de les Pitiüses. 

El patrimoni documental, per tant, ha de ser objecte 
d'una gran atenci6 per parts deis poders públics, perque els 
documents s6n la memoria d'un poble. Quan preparava 
aquesta interpel.lació, m'ha vengut al cap el que conta el ci
neasta Luis Buñuel a les seves Memories d'una familiar se
va que va perdre la memoria, que va passar dies, setmanes, 
mesos, anys, fins que va morir, llegint i rellegint la mateixa 
revista. Un poble que no té memoria, que només té el pur 
present, el pur immediatisme, és una poble completament 
desvertebrat. 

Per tant, a part de l'imperatiu constitucional i estatuta
ri, hi ha d'haver un compromís a garantir que aquests docu
ments historics, que aquest patrimoni documental es con
servara en les degudes condicions per poder ser consultat. 
Es una area competencial complexa i polemica, perque, mi
ri per on, posaré un exemple que demostra que en aixo els 
socialistes no tenen una visi6 sectaria de cara a les Comuni
tats Autonomes que governen: el sistema de la LIei d'Ar
xius del Patrimoni Documental Andalús, per exemple, va 
ser impugnat davant el Constitucional per pan del Govern 



DIARI DE SESSIONS I Núm. 102 I 14 de novembre del 1990 7459 

Central. Per que? Perque encara que teoricament puguem 
fer formulacions exclusivistes, de fet és una competencia en 
la qual incideixen titularitats diverses. 

Voste sap que precisament eIs grans arxius d'aquestes 
illes - els andus civils, els eclesiastics són un altre tema -
són de titularitat estatal. Els grans arxius, l' Arxiu del Regne 
de Mallorca, que no és de Mallorca, que és de les Illes Ba
lears, és de titularitat estatal, com al tres a les Illes Menors. 
Llavors hi ha que la Comunitat Autonorna assumeix la ges
tió d'aquests arxius. Són de titularitat estatal, pero de fet 
funcionen dins l'area de la Conselleria. Si hi ha personal, si 
no n'hi ha, si hi ha unes determinades necessitats, si s'ha 
garantit el nivell de seguretat, si hi ha uns condicions d'hu
mitat inadequades, és la gestió diaria, la que va a carrec 
seu, la que ha de donar compte de tot aixo. 

Tenim un Estatut complex. Hi ha uns Consells Insu
lars que han d'assurnir compelencies - o les poden assumir 
- en materies de patrimoni, entre elles els arxius. Que hern 
de fer? ¿Una política d'anar recollint documentació i fer 
créixer aquest arxiu interinsular, I'Arxiu del Regne de Ma
llorca, amb documentació avui provinent de les Illes Me
nors? Seria un interrogant molt interessant. El diposit do
cumental ¿pot continuar essent interinsular? Aquest Dipu
tat creu que no, pero és una qüestió que no s'ha debatut, 
que no s'ha aclarit. Crec que els diposits han de ser insulars. 

Quin ha de ser el paper de la Comunitat Autonoma en 
el sistema del patrimoni documental de les Illes Balears? 
On és la lIei? Aixo és un tema molt important, perque 
quan es demana per que no hi ha lIeis d'arxius no és que -
s'hagi de fer una llei perque pertoca, com dei a una persona 
d'aquest Parlament referint-se al pressupost, "l'hem d'apro
var perque arriba m a una data", no és aixo. La Llei d'Arxius. 
té cOm a finalital clarificar un vertader caos i una autentica 
confusió que hi ha entorn d'un patrimoni que evidentment 
no és objecte d'especulacions per gent que segueix el camí 
del Calvari i bon viatge, sinó per gent que vol defensar les 
Illes Balears i els elements essencials del seu passat, ele
ments vitals en aquest cas, que són el patrimoni documen
tal. 

Si no tenim una Llei d'Arxius i no ens decidim a pre
sentar-la en aquest Parlament, a debatre-Ia d'una forma 
responsable, no podrem saber mai, per exemple, on s'ha de 
dipositar tot el patrimoni andvístic que en aquest moment 
va generant i generant l'Administració Central de l'Estat i 
que és absolutarnent vital; si ha de seguir a les dependen
cies disperses ni com s'ha d'expurgar - element essencial, 
una expurgació mal feta significa la destrucció d'un andu -, 
ni com s'ha d'integrar dins aquest altre sistema, si hem de 
fer andus a nivell d'illa, si hem de continar fent créixer un 
element interinsular, etc., etc. 

Fins i tot li diré més: No tenim Llei d'Andus ni tenim 
un coneixement de quins arxius tenim. Aquest Diputat que 
parla, que vos tes saben que té afecci6 a l'historia, l'altre 
dia, anant a visitar la Conselleria d'Ordenació del Territori, 
mirin per on, li varen descobrir que alla dins hi havia un ar
xiu importantíssim que comprenia tot el desenvolupament 
de la xarxa viaria que va significar la gran modernització de 

les Illes Balears o més exactament de Mallorca, perque 
sense unes vies modemes no es pOl tenir una economia, 
una producció moderna. 

Per tant, per no haver-hi materia de patrimoni docu
mental, no hi ha legislació ni una guia d'arxius, és a dir, ni 
una simple relaci6 deis andus existents a les Illes Balears, 
ni tan sois deis oficials, llavors ja no parlem deis particu
lars. Hi ha els andus eclesiastics, més o manco estructurats 
en parroquies i diocesis, pero ¿que pass a amb els arxius 
particulars que tenen una valua sensacional? L'andu de 
Can Torrella, per exemple, s'ha dipositat a l'Andu del Reg
ne de Mallorca, pero arxius com el de Can Vivot, petits ar
xius, pero alerta, petits en dimensions pero que comprenen 
des del segle XIV fins al XX, com el de la família Bennas
ser de Campanet, els propietaris de Massana, que estan dis
posats a dur-Io a,I'Andu del Regne de Mallorca, pero no, 
és a dir, no hem tengut una actuaci6 que ens permeti ni tan 
soIs acollir les donacions d'un patrimoni que si f6ssim en 
un país que hagués modernitzat el seu sistema arxivístic, es
taríem contentíssims de poder-li donar entrada dins un ar
xiu públic. 

A l'hora de fer un balan<;, per tanl - aquesta interpel. 
lació és una interrogació amplia, pero com que practica
ment ens trobam a un final de legislatura, també és una mi
ca de balan<; - demanam quins ordenaments jurídics en ma
teria d'andus ha impulsat la Comunitat Autonom~ de les 1-
Iles Balears des del 1983. No és la mateixa Cónselleria des 
del 87, pero és el mateix President, la mateixa línia ideo16-
gica que ha continuat governant aquestes illes. Res de res 
de res de res. No hi ha decrets en materia andvística, no 
n'hi ha, no intentin inventar un Consell d'Arxius com feren 
l'altre dia a les pagines d'un diario No pot ser que el Direc
tor General de Cultura cridi l'arxiver de Palma i ti digui: 
"Dona'm un parell d'idees en materia d'arxius" i justament 
aquest arxiver de l'Andu de Palma, que és un gran diposit 
documental, li digui: "Mira, jo vaig ser Director General, 
pero com que em varen donar porta, com aqur-ll qui diu, no 
he de donar idees, les idees les han de tenir els polftics que 
governen". 

. Aixo no pot presentar-se a la premsa d'una manera 
sectaria com a l'existencia d'un pseudo-consell assesor d'ar
xius de les Illes Balears. Hem de ser una mica seriosos, per
que després, quan anam a contestar la literatura que es ge
nera de cara als rnitjans de comunicaci6 i que es creuen la 
pel.lícula, a la realitat ens trobam amb aquestes miseries: 
No hi ha hagut decrets, no hi ha hagut legislació, eIs arxius 
continuen en un estat d'inercia absoluta, no s'ha creat res 
nou i, en conseqüencia, vivim en una inercia del passat, és a 
dir, de rendes. L'estructura heretada l'any 83, on havien in
cidit el Consell General Interinsular i els Consells Insulars 
ordenant una serie d'arxius, es manté intacta tal día com 
avui. 

No hi ha hagut actuacions i, com que no hi ha hagut 
actuacions, continua el risc de degradaci6, es continua des
truint patrimoni documental, eIs parla una persona que 
molts de capvespres passa ha res dins l'Anciu del Regne de 
Mallorca i veu com eIs documents es troben de cada día en 
un estat més precari, perque a més d'ordenar, a més de le-
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gislar, a més de fer decrets, és absolutament necessari 
comptar, dins aquest Arxiu del Regne de Mallorca amb ca
racter interinsular, perqu~ no en podem fer un a cada po
ble, amb un laboratori de restauració. 

Hi ha molts d'elements de tipus documental que si no 
es retiren de la consulta deIs investigadors i es restauren 
degudament, una simple consulta significa la destrucció 
d'aquest patrimoni documental. Agafes un llegat amb la 
ma, sobretot del segle XVII, i et cau a bocins. Prengui nota, 
Sra Consellera, que en materia de patrimoni documental, a 
no ser que conti una histOria que li sera molt dificil d'in
ventar, vostes estan a zero. En materia arxivística, en mate
ria de patrimoni documental, l'autonomia encara no ha co
men~t. Moltes grAcies. 

(El Sr President s'absenta de la sala i el Sr Vice-presi
dent segon presideix el debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputat. Té paraula l'Honorable 
Consellera de Cultura, Sra M3 Antonia Munar. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACr6 1 CULTU
RA (M3 Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Amb motiu de la interven ció del Sr Pons, catastrofista 
com totes les que fa ell i de qualque manera totalment de
magogica, nosaltres exposarem amb serietat el que ha ven
gut fem la Conselleria de Cultura, Educació i Esports du
rant aquest temps. Li puc dir que hem programat una polí
tica vers el patrin'loni documental partint deIs criteris d'in
ventari, de catalogació, de protecci6, de conserva ció i de di
vulgació de I'esmentat patrimonio S'han prioritzat les actua
cions en aquest camp en base a tots els informes emesos 
pels t~nies de la Conselleria, els quals aconsellaven em
prendre amb exhaustivitat els treballs de catalogaci6 deIs 
fons documentals com a pas previ - i en qualque cas simul
tani - a altres assenyalats. 

Aixf, dones, les actuacions dutes a terme s'emgloben 
en tres grans apartats: la catalogació i l'inventari deIs docu
ments, la política de nous ingressos i la millora de la infras
tructura deIs centres gestionats per la Conselleria. La cata
logació és una de les tasques més útils per al nostre patri
moni documental i consisteix en l'organitzaci6 d'aquests 
documents per tal de deixar-Ios ordenats, preparats en uni
tats arxivfstiques de conservació i, d'aquesta forma, posar
los a l'abast dels investigadors. Des d'aquesta perspectiva i 
amb l'objectiu de donar suport i promocionar aquesta acti
vitat, la Conselleria ha finan~t, durant l'any 1990, mitjan
~nt beques o subvencions, entre d'altres, els següents tre
balls: 

Conveni signat entre el Rotari Club i la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports per tal de desenvolupar un es
tu di sobre la Reíal Audiencia de Mallorca. Estudi sobre la 
dotació d'arxius; quantitat, 3 milions de pessetes. Estudi so
bre la dotació de biblioteques; dotació, 1 milió de pessetes. 

A més, i dins 1'1 % cultural previst a la Llei 3/1987, de 18 de 
marc;, de mesures del foment del patrimoni historic de les 1-
lles Balears, s'ha destinat també una despesa de 4.149.324 
pessetes per a la realitzaci6 de l'inventari i la catalogaci6 
del fons existent a l'Arxiu del Regne de Mallorca i també a 
la Biblioteca Pública de Mallorca. 

Pel que fa a l'apartat de nous ingressos, aquest és un 
deIs objectius fonamentals de la polftica de protecci6 del 
patrimoni documental, que entre altres coses recullla recu
peraci6 i la custMia d'aquells documents que puguin tro
bar-se en perill de desaparició o de dispersió. Aquesta ini
ciativa suposa un increment documental que, a pesar del 
que vos te digui, a la practica es produeix mitjan¡;ant trans
ferencies, donacions, diposits o compra. A l'Arxiu del Reg
ne de Mallorca els ingressos realitzats s6n els següents: Do
nació de l'Arxiu Alomar, diposit de Sena de la Creu i dipo
sit procedent de l'Obra Cultural Balear de l'arxiu personal 
del poeta Joan Alcover. Es tramita el diposit de l'arxiu de 
ea n'Olesa a més d'altres que no li comunicaré en aquest 
moment, pero que no hi ha cap inconvenient a donar-los 
res posta a una pregunta escrita. 

Per transferencia d'institucions, han ingressat a ¡'Arxiu 
del Regne de Mallorca els següents documents : Documen
tació procedent del Govern Civil, documentaci6 del Servei 
de Sanitat Exterior, documentació de la Junta del Cens 
Electoral una vegada hagin passal les eleccions, documen
taci6 de la Delegació Provincial d'Auxili Social, documen
tació deIs transports públics del període anterior a l'esta
bliement de l'Estat de les Autonomies, etc., etc. Sessió pro
cedent de la secció de restauració de l'Arxiu Historic Na
cional de la reproducció de 8 segells deIs reis privatius de 

. Manorea, podríem anomenar quantitat de coses que allar
garien molt aquesta sessió. 

Les iniciatives encaminades a la millora de la infras
tructura - el tercer deis apartats - per una banda tenen com 
a objectiu la conservació del fons documental i, per l'altra, 
oferir un millor servei a tots els usuaris. En el cas de l'Ar
xiu del Regne de Mallorca, aquestes s'han concretat en un 
projecte global encarregat al Sr Felipe Sánchez Cuenca, el 
qual preveu una ampliació i racionalització de l'espai de 
l'arxiu. A més, s'han realitzat altres adquisicions, com un 
lector-reproductor, un equip d'ordinadors, instal.laci6 d'ai
re condicionat, instal.lació de nous prestatges, etc., etc. 

Per tal de coordinar la iniciativa institucional i també a 
proposta de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 
es posa en funcionament l'any 1981 el Consell Assessor 
d'Arxius, Biblioteques i Museus. L'esmentat Conscll es for
ma per tal de comptar amb l'assessorament deIs tecnics 
més qualificats de la Comunitat Autonoma, amb la finalitat 
d'instituir la infrastructura més adient per a la gesti6 de les 
compctencies que varem assumir en materia de patrimoni 
documental. 

M'ha estranyat molt la resposta que vos te ha posat en 
boca d'un deis responsables de l'Arxiu i la veritat és que 
cree que aquesta resposta no ha pogut sortir d'aquesta per
sona, sinó més aviat d'interpretacions de persones interpo
sades. En la seva intervenció, voste també ha dit que hi ha-
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via una manca de legislació en matéria d'arxius. Li diré que 
no s'ha presentat aquesta possible Llei d'Arxius perque en 
aquest moment tenim en tramit en aquest Parlament altres 
lleis, entre les quals hi ha la de Museus, que encara no hem 
pogut debatre. No hem cregut adient presentar més inicia
tives legislatives fins que no s'hagin vist les ja presentades i, 
per altra banda, Sr Pons, tengui en compte que vos tes tam
bé poden legislar des de l'Oposició. Si ho creia tan impres
cindible, podia presentar perfectament una Llei d' Arxius; 
crec que no ha ha fet perqué de qualque manera també ve
ia la impossibilitat que es dugués endavant en aquesta Le
gislatura. 

De tates maneres, recomanar-li que em faci menys pre
guntes, menys interpel.lacions, menys proposicions, ja que 
si no he de respondre quasi al 50% de l'activitat parlamen
taria del seu Grup sens duble tindre bastant més temps per 
legislar i per dur endavant la gestió de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra Consellera. Grups Parlamentaris 
que valen intervenir en el debat? Per part del Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, té la púau
la el Sr loan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASAE¿NOV AS: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Una vegada més hem sentit a dir en aquesta Cambra 
unes paraules que ens omplen de preocupació: Que calli 
I'Oposició, que no incomodi la labor de l'Executiu, perque 
si no, no hi ha manera d'executar coses, de fer feina . Pen
sam que és una greu perversió de la funció política parla
mentária acudir a aquestes argúcies o presentacions per ex
cusar coses inexcusables. Que l'any 1990, després de sel 
anys d'exercici de l'Autonomia, la Comunitat Autonoma de 
les Illes Balears no compti amb unes lleis basiques, impres
cindibles, necessáries per conservar - vostes que formen 
part d'un Govern conservador - el patrimoni de la Comuni
tat Autonoma, en aquest cas documental, per bé que hi ha 
molts de deficits, no només hi són en patrimoni documen
tal. 

Continuam pensat que la récula d'actuacions que ara 
ens han anunciat que s'han fel o que es pensen fer I'any 
1990, actuacions com un conveni amb el Rotari. Club, no
saltres ens demanan si sempre s'ha d'actuar a través de con
venis amb entitats privades. No hi ha d'haver una política 
propia de la Comunitat Autonoma en matéria de conserva
ció? ¿És que encarregar un estudi sobre dotació d'arxius és 
protegir el patrimoni documental, aquest que cau a trogos, 
com diu el Sr Pons, quan s'agafa un document del segle 
XVII? Nosaltres pensam que aixo no s'arranja amb estudis 
sobre dotació de biblioteques, sobre dotació d'arxius. Que 
són necessaris? Potser sí, no ha discutim, pero que a0 no 
és una politica de protecciÓ, de conservació del patrimoni 
documental, per a nosaltres és indiscutible. 

D'altra banda, en la intervenció de l'Honorable Sra 

Consellera que acabam d'escoltar, tota la seva actuació s'ha 
centrat únicament i exclusivament en l'Andu del Regne de 
Mallorca. Pensam que les Illes Balears són qualque cosa 
més, que hi ha arxius, que també hi ha patrimoni documen
tal dispers en arxius privats, en arxius parroquials, arxius de 
les Illes Menors deis quals a vegades vostes no volen ni sen
tir-ne parlar i que també necessiten d'una actuació, que no 
bastara l'encomanda de gestió aIs ConselIs Insulars de Me
norca i d'Evissa i Formentera perqué es posi ordre, perqué 
es redrecin aquests torts, aquests desperfectes. 

Sres i Srs Diputats: Si per propiciar la producció de 
l'avicultura feim inversions per posar aire condicionat i to
tes les instal.lacions funcionaIs en una granja molt moder
na, pero les gallines tenen una malaltia a la qual no es posa 
remei, la granja sera molt moderna pero les gallines es mo
riran, l'avicultur~ no funcionara. De la mateixa manera es 
bo que tinguem lectors reproductors arreu deIs arxius de 
les nos tres illes, és bo que hi hagi aire condicional, que els 
investigadors que hi van es trobín bé, pero el patrimoni do
cumental, la substáncia de la investigaciÓ ha de ser consul
table, s'ha de conservar bé; en definitiva, ha de ser possible 
que faci la seva funció. 

Acab aquesta intervenció. Nosaltres també creim que 
és imprescindible que a les IlIes Balears hi hagi un labora
tori de restauració documental, pensam que els documents 
són béns d'interes cultural, el Portavcu del Grup SOCIA
LISTA n'ha citat alguns, siguin o no siguin declarats com a 
tals . Per cert, seria una bona "mesura intentar analitzar 
quins són els que encara no s'han declarat béns d'interés 
cultural i a partir d'aquí posar en marxa el que preveu la 
Llei de Patrimoni Historie Espanyol per a aquests temes 
quant a la consulta, quant a la conservació. 

La cultura no s'edifica en el buil. No podem perdre un 
patrimoni fonamental, no només per a la ciéncia i la inves
tigació, sinó també per a les arrels de la nostra autonomia. 
Permetin que acabi fent una pregunta que potser sera reto
rica: Que és, la cultura? ¿Només és el saber com a patrimo
ni o és la consciencia de saber quí és cadascú i quin sentit 
té la nostra vida entre la predeterminaciÓ i la capacitat 
d'escollir, de triar, d'elegir les coses? No volem fer filoso
fíes, que reflexioni cadascú, pero no hi ha dubte que si vos
tes només agafen el saber com a patrimoni, com és presu
posable, almanco el conservin. 

També he dut aquí, perque m'ha semblat interessant, 
el discurs d'investidura de dia 14 de juliol del 1987, del 
molt honorable President de la Comunitat Autonoma, on 
deia concretament, sobre el patrimoni cultural: "S'ha de 
dur a terme una polftica de recuperació i conservació tant 
del públic com del privat per mitja d'un pla d'inversions 
per a quatre anys". Quin pla d'inversions s'ha fet? On és?, i 
en qualsevol cas, si el tenen ¿quin lloc hi ocupa, pressupos
táriament i efectivament parlant, el patrimoni documental 
de les Illes Balears? Aquesta és la pregunta. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grácies, Sr Diputat. Per part del Grup Parla
mentari POPULAR, té la paraula el Sr Alfons Salgado. 
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EL SR SALGADO 1 GOMILA: 

Gracies, Sr President. Comenr;ant la intervenci6 amb 
les dues o tres mateixes primeres paraules que ho ha fet el 
meu antecessor, una vegada més en aquest Parlament s'ha 
agafat el rave per les fulles. Una vegada més s'ha fet la de
magogia de posar en boca d'un Conseller del Govern - en 
aquest cas l'Honorable Consellera de Cultura - paraules 
que no ha dit. La Consellera de Cultura, i supos que se'n 
guardaria molt, no ha dit a l'Oposició que callas. La Conse
llera de Cultura, com ha quedat prou evident i figurara en 
el Diari de Sessions, ha respost al Sr Pons, que era l'inter
pel.lant, i ha fet ús d'una figura purament dialectica. 

Pero el tema no és aquest. Sr Pons, el que voste vol, 
entre altres coses és que es ere! una comissió política per al 
tema d'arxius, ha ha manifestat en reiterades ocasions. la 
sabem que vos te ho aprofita tot per a aquest permanent en
frontament amb la Sra Ma Antonia Munar, pero deixi el 
Director General de Cultura, que no pot parlar aquí dins; 
no digui que diu unes coses que no diu o que fa unes coses 
que no fa . Voste vol aquesta comissió i diu que el Director 
General de Cultura s'ha inventat una altra comissió.Tam
poc no és ver, La Direcció General de Cultura va convocar 
totes les institucions pertinents perque designassin repre
sentants tecnics en materia d'arxius. Sense anar més enfora, 
voste sap perfectament que el Consell Insular de Mallorca, 
que va ser un deIs convocals, va designar el seu arxiver com 
a representant en aquesta comissió, en aquest consell asses
sor; no digui que el Director General de Cultura s'inventa 
comissions, perque no és cert. 

Pel que respecta a les coses que es fan des de la Conse
Heria en materia arxivística, podra estar d'acord o no, po
dra dir que és fa manco del que voldrfem, per suposat que 
mai no dira que es fa més, ara bé, cree que la Consellera ha 
donat una explicació prou satisfactoria del camf que du la 
seva Conselleria. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputat. Per a replica, té la paraula 
el Sr Damia Pons, 

EL SR PONS I PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

En aquesta Comunitat Autonoma fins i tot els arxius 
són polemics, pero en fi, si aixo serveix per posar remei a 
una serie de deficiencies que es van denunciant una vegada 
i una altra, ja massa vegades, donam per bons tots els de
bats i totes les irritacions. 

Quant a la replica, que realment ens ha paregut molt 
poc convincent, primera, dir que no hi ha cap excusa per
que no s'hagi fet una legislació i una normativa en materia 
d'arxius. No hi ha cap excusa valida, perque és una materia 
que a diferencia, per exemple, de l'ordenació territorial, on 
una zona venia, una area d'especial interes, una cosa urba
nitzable en un grau o un altre, on posam una autopista o 
una carretera, etc., són elements que tenen una incidencia 

economica importantíssima, perque l'area competencial ba
sica d'aquesta Comunitat és l'ordenació territorial i basta 
veure el Parlament darrera quina comissió funciona, darre
ra la de Cultura no ens havíem reunit cap vegada en tot el 
període de sessions fins que avui ho hem fet a l'atropel~ada, 
sense la Consellera, perque a la mateixa hora tenia una 
compareixen~ en materia del pressupost. 

Per tant, de cultura, no n'hi ha tanta, el tema substan
cial es la part d'ordenació territorial, pero ¿per que no s'hi 
ha entrat, ates que és una area on no hi ha grans interes
sos? Perque tenim un Govern que evita sistematicament els 
temes que puguin ser conflictius, un Govern que viu de ca
ra a la galeria, que té molt bones relaciones informatives, 
on presentam una iniciativa per crear un Consell Assessor 
d'Arxius i el comentari despectiu d'aquesta Proposició de 
Llei va als mitjans de comunicació, no hi va la iniciativa del 
Grup SOCIALISTA. Aixó vol dír que vivim de cara a la ga
lería, que vívim damunt un escenari, l'important és la imat
ge, peró aquí, quan feim debats i surt aquest Diputat par
lant de la Consellera, volem parlar de substancies, no vo
lem parlar d'imatges, i en materia de substancia en qüestió 
de patrimoni documental poden oferir molt poca cosa, 

Com en tan tes altres coses, viven del passat. La creació 
d'infrastructura, la creació del famós Arxiu del Regne de 
Mallorca, de la seva arquitectura, de la sala de lectura, I'or
den~ció deIs materials, etc" etc" tot aixo és herencia. Vos
tes són uns rendistes poHticS, vos ten viven de la família an
terior, tant si era franquista com preautonomica, Durant el 
franquisme també es varen fer coses, com que era un ele
ment marginal hi havia qualcú que aconseguia crear un ar
xiu i ordenar-lo, pero aixo no pot ser la política responsa
ble d'una ConselIeria de Cultura de la Comunitat Autono
ma, Si no hi ha legislació, una cosa tan elemental com el di
posit documental, per exemple, ¿per que s'ha de dur a l'Ar
xiu del Regne de Mallorca? Per que no s'ha de dur a la Mi
sericordia, per exemple? Seria una qüestió molt interes
sant. Quina funció Ji volem donar? Volem fer un arxiu in
sular o un arxiu interinsular? Resposta essencial que no 
s'ha contestat. 

Vos te sap, Sra Consellera, la quantitat d'elements do
cumentals que tenen els coUegis professionals? A part 
d'estar dins la ConselIeria, convendria que també visitas les 
dependencies i parlas amb la gent. EIs col.legis de notaris, 
la serie més rica del famós Arxiu del Regne de Mallorca 
són més de 20.000 protocols, pero només arriben fins als 
voltants de l'any 1850. I els altres? I tot el canvi economic 
que va fer Mallorca, que l'hem de seguir mirant les escrip
tures, els establiments, quan les possessions es fragmenten, 
etc., qua n canvia Mallorca, on hem d'anar? Hem de dema
nar permís al President del CoUegi de Notaris, quan són 
documents de més de cent anys que ja haurien d'estar dipo
sitats, Per que no hi estan? Ho sap? Perque no hi ha Iloc, 
Perque a les dependencies encara hi ha lloc per posar un 
Arxiu del So i Imatge per fer quatre xarangues per alla 
dins, pero no hi ha espai per posar una cosa tan vital com 
aixó, 

Tengui en compte una cosa, Sra Consel1era, aquesta 
política d'imatge és absolutament inconsistent, perque 
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quan vostes no actuen en aquesta matéria, un element tan 
important com la Universitat reclama poder consultar uns 
arxius en condicions modernes. La sala esta bé, és agrada
ble, pero molts de fons documentals, per exemple el cas 
deIs notaris de la segona meitat del segle XIX, no hi són i 
logicament la consulta es fa dificil, no es pot investigar i 
continuam en pla tercermundista. Li recordaré, perque 
convé que ho sapiga tota la Cambra, que simultaniament 
amb actuacions positives derivades de la pressió que s'ha 
exercit en aquesta matéria, perque finalment els hem con
ven«ut en alguna cosa, com el fet de crear un Arxiu Dioce
sa de Mallorca modern, on es fan obres, aquest arxiu docu
mental - i li recordaré el que Ji he dit avui matí - es troba 
subjecte a quaIsevol atzar. Només funciona tres dies per 
setmana de deu i mitja a una; quan el Sr Arxiver se'n va a 
Roma quinze dies a consultar un document pontifici, quin
ze dies tancat; fa dues setmanes que té el grip i l'arxiu tan
cat. 

Voste creu que una societat moderna pOl dependre del 
fet que un arxiver que té el segon dipósit documental de les 
Illes Balears, un deIs dipósits ecIesiastics importants d'Es
panya, es trobi malalt? S'imagina una persona com el Sr 
Gilgart, que ha fel un lreball sobre les biblioleques fins a 
mitjan segle XVI, que ha vengut de l'estranger, que s'ha pa
gat un vialge i espera que l'arxiver es curi del grip? Aixó 
que és? Mallorca, les llles Balears, o el Camerun? Em pa
reix que la resposta és evident. Molles gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputat. Per a contrareplica i per a 
tancar el debat, té la paraula l'honorable Sra Consellera. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTU
RA (Ma Antónia Munar i Riutort) : 

Gracíes, Sr President. Sr Pons, és evident que segons 
voste la nostra poHtica cultural és auténticament catastrófi
ca, que nosaltres no hem fet absolutament res, que voste fa
ria moltes coses i fins i tot que jo tenc la culpa que els arxi
vers de l'Arxiu Diocesa, que precisament no depén de mi, 
tenguin el grip. Després de la seva intervenció, jo cree que 
tot el que hi ha de doIent en aquesta Comunitat deu ser 
culpa meya. 

També el veig molt preocupat pel tema de la imatge, 
esta obsessionat amb aquest tema, cada vegada que surt a 
la tribuna en parla. A mi no em preocupa gens i crec que 
nosallres duim una politica coherent en matéria arxivística 
i que, arnés, és la política que ja varem iniciar fa tres anys. 
Vosté ha anomenat el Consell Assessor, ha dit que era un 
invent i, a més, ha posat aquest invent en nom del Director 
General, Sr Martorel!. El Sr Martorell no té costum d'in
ventar-se cap tipus de Consell Assessor i Ji assegur que 
aquest Consell Assessor existeix. 

També ha comentat el tema que l'Arxiu Diocesa és 
mérit seu. Tal vegada sera mérit seu, pero jo li assegur que 
l'ha pagat aquest Govern i aquesta Comunitat Autónoma, 
que el vihem pressupostar nosaltres. Que tal vegada la ini
ciativa va ser seva? Lí assegur que és molt més facil donar 

idees que dur-les a la practica. 

El Sr Salgado ha fet un breu resum de la meya in ter
venció, li agraeixo la seva col.laboració i li dono les gracies, 
i després el Sr López i Casasnovas ha dit que nosaltres no
més féiem filosofíes. Vostes, senyors del Grup NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES, ten en la sort de poder fer sem
pre filosofía, vostes sempre demanen que facem coses, ens 
fan propostes no sempre coherents, tenen la sort de només 
poder fer filosofía; jo desgraciadament he de dur endavant 
un programa i, pel que es veu en aquest Parlament, un pro
grama dur. Discrep totalment del que ha dit el Sr Pons so
bre que en aquest Parlament no interessa la cultura, aquest 
Parlament té interés per la cultura, basta veure les propos
tes de l'Oposició i del mateix Govern per adonar-se que 
més de la meitat de propostes són precisament culturals. 

, 
El Sr López Casasnovas, a l'inici de la seva intervenció, 

ha tergiversat el que jo havia dit. Jo no he dit a l'Oposició 
que callas, jo no som d'aquest taranna, a mi em sembla 
molt bé que l'Oposició faci propostes de tot tipus, només Ji 
pregaria que fossin racionals, amb una base, no com ha 
passat fins ara que a vegades ens demanen que responguem 
a butlletins que no existeixen o que creem comissions as
sessores en material didactic que ja s'han creat fa molts 
d'anys, i després aquestes propostes s'han de retirar quan la 
Conselleria i el seu equip ja han fet la feina i han dedicat 
molles hores a donar-Jos respostes puntuals. Aixo no ens 
importa quan les pro postes són positives i profitoses, peró 
ens sap greu quan no ten en contingut i es retiren. 

També demana per que hem de fer convenís amb en ti
tats privades. Nosaltres estam a favor de fer intercanvis 
amb entitats privades, d'arribar a convenis amb aquestes i, 
sobretot, teuim la idea de no augmentar massa el Capitol 1 
de personal, cosa que s'hauria de fer inevitablement si no 
es fessin convenis. 

A voste no Ji pareixen interessants els estudis sobre 
dotació d'arxius o de biblioteques. Fa una temporada, a 
principis de Legislatura, quan no teniem aquests estudis 
fets, me'ls reclamaven en cada intervenciÓ que feia. Cree 
que exemples com el que ha posat de 1'aire condicionat i les 
gallines ni tan sois no mereixen una resposta. Tenim l'arxiu 
perfectament agenglt, és habitable, els investigadors hi po
den estudiar i els documents no es troben ni molt manco 
en l'estat que pareix que vostes volen suposar. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra Consellera. Sres i Srs Diputats, la 
sessió se suspen per espai de deu minuts. 

(El Sr President es reincorpora a la sessió) 

IIl.- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
2546/90, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA, RELATIVA A AUDITORlA A L'ENTI
TAT IFEBAL DE L'ANY 1989. 

EL SR PRESIDENT: 
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Recomen~ la sessió. Arribats a l punl tercer de 1'Ordre 
del Dia, passam a debaLIe la ProposiciÓ no de Llei registra
da amb el núm. 2546/90, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, sobre auditoría a l'emitat lFEBAL de l'any 1989. 
Per defensar aquesta Proposició no de L1ei i per part del 
Grup Parlamentad SOCw...ISTA, té la paraula el Diputat 
Sr Valenl! Valenciano. 

EL SR VALENCIANO I LÓPEZ: 

Podero arribar a un acord en polftica firal, p dem arri
bar a un acord sobre la política que ha de fer l'empresa 
lFEBAL, pero aquesl acord s'ha de fer d'una manera clara 
d'una manera nela i d'una manera digna. Més d'un DipUl3l 
ha valoral que ja hi lornam a ser, que ja tornam a lraCtar el 
lema d'fFEBAL, qüestió de la qual agrada tan poe parlar
ne a segons qui. Aquest mateixos DipUl31. cm permctran 
que els recordi que les monede..<¡ tenen dues VIres, que lIna 
matcixa botella la podem veur mig plena o mig buida i 
que dcmanar que el Govern de la Comu nital AUIOnoma 
efeclU'i una auditoria com pleta a una empresa no cal que si
gui for~o arnem un fel negatiu lamb6 16 cfeet molt posi
lius. 

Tots els Diputats saben, coneixen i recorden les dife
rents denúncies que anys anteriors ha fet el Grup Parla
mentari SOCIALISTA sobre la política de fires i sobre la 
gestió de l'empresa lFEBAL. Ara no recordarem aquestes 
erítiques, no tornaré a repetir aquestes crítiques que vostes 
coneixen perque consideram que la dimissió o el cessament 
de I'anterior gerent ha provocat un nou enfocament de la 
polftica firal d'aquesta empresa i conseqüentment un nou 
enfocament de la política firal de la Comunitat Autonoma. 
El nostre Grup Parlamentari - ja ho ha expressat amb ante
riOfitat - valora aquest fet com a positiu i, com saben els 
Diputats, coincident amb les posicions que defensava el 
Grup Parlamentari SOCIALISTA i, per que no dir-ho?, 
d'altres Grups. 

Concretament el nostre Grup, per tant, valora positi
vament aquesta rectificació que hi ha hagut sobre la polfti
ca firal de suprimir i d'unific:.ar certamens, pero els Dipu
tats també em permetran que digui que aquest fet no és su
ficient per iniciar una nova etapa. Si volem desamarrar d'a
quest passat, evidentment hem de partir d'una nova situa
ció que tengui unes aItres bases, unes bases fermes, unes al
tres bases que siguin cIares. 

Com saben els Diputats, la situació anterior d'IFE
BAL, la que va produir el cessament de l'anterior gerent, 
era dificil, per no dir insostenible, i era una situació doble. 
Per una banda, pels motius que ja hem comentat, una equi
vocada política firal avui rectificada, pero per lIna altra 
banda, com havia denunciat el nostre Grup, també hi havia 
una mala gestió de I'empresa, una gestió que, tal com va 
quedar reflectit a la Comissió d'Economia que vam fer fa 
poc temps, pel mes d'octubre, en aquest Parlament, tots els 
Grups vam estar d'acord que la situació financera d'IFE
BAL era preocupant, que era una situació difícil, practica
ment va ser un acord de tota la comissió. 

No obstant aixo, avui no entrarem a avaluar aquesta 

mala gestió, a donar-los dades que tenim i tenen tots els 
Grups Parlamentaris sobre aquesta mala gestió, no entra
rem en aquest tema, pero creím que és necessari aclarir en 
quina situació es troba actualment aquesta empresa per tal 
de comen~r una nova etapa amb bon peu. Precisament 
per desconnectar d'aquest passat, hem de tenír un mínim 
de credibilitat futura. 

Les auditorles que han fet fins ara sobre lFEBAL i 
han entregat al5 distints Grups Parlamentaris, em permetin 
que els digui que 110 ereo unes auditories globals, que no 
eren unes auditories completes i no die aixo en el sentit 
que el Govern amagas informació a aquest Parlament, ha 
dic en el sentit que eren unes auditories comptables, unes 
auditories senzilles efectuades en base a una analisi d'una 
documenlaei6 que ja s'llavia claborat. A les auditories que 
han presental el mateix auditor ja diu que efeetua aquesta 
anil lisi en ba e al balan<; de situació, que l'efectua en base 
a l ba lanlj oe. limes i saldos, 6s a dir, que I'cfeclua en base a 
una documcnlaeió que ja s'havia elaborat. 

A més a més, les comprovacions eomptables no es fan 
sobre tots els registres, sinó sobre uns quanls registres 
comptables, com es fa en les auditories senzilles, aleatoria
ment, agafant uns comples a l'atzar i comprovant-Ios. Efec
tivament, no és aquesta l'auditoria que demana el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, sinó que es faci una auditoria 
completa d'aquesta empresa amb uns Iímits que venen defi 
nits a la Proposició no de Llei, és a dir, amb una comprova
ció de tots els registres, de tots els documents, de tots els 
actius que té l'empresa, de totes les exislencies valorades a 
preu de mercal. L'objectiu és saber quina és la situació re
al, la siluació autentica, la vertadera situació d'IFEBAL. 

Aquesta opinió no és només la d'aquest Diputat que 
parla, sinó que també és l'opinió de distints auditors que 
aquest Diputat ha consultat personalment, mostrant-los les 
a uditories que havia aponal e l GOvern a aqucst Parlamento 
La gran majada d'empreses que es troben en una i.luació 
ünancera dificil, una sí luació financera eom la que es troba 
IFEBAL, encarreguen una auditoria d'aquest tipu . Ero re
feresc, evidemmenL, a emprcses que vulguin continuar la 
seva vida. economica. Aquesta opinió n és només d'aquest 

. Diputa t repetesc, sinO compartida amb molta gem experi
mentada en aques l lema. 

Les auditories que s'han entregat a aquest Par lament, 
en aquest sentit, no han estat audit ríes on vegem una anA
lisi histórica, per exemple, del balan~ de la si luació d'IFE
BAL, no ens han en lrega t unes audü orícs on s'analilzin els 
moviments d'aquest balan~ histórie, no ens han entregat 
unes auditories on es [aeí una analisi de la gestió de la ins
litució, on hi hagi una certificació del balan~ de situació, 
etc., etc., perque aquest tipus d'auditories sÓn unes audito
ries més completes. 

Fins fa poc, r DipUl3L<;, la poUlica de rires d'aquesta 
Comunital AutOnoma havia esta t una polftlca que podrfem 
qualificar de fosca , perO preci amen! el núvol - em perme
tio dir-ho 3i.xí - que amenac;ava tormenta , en aquests mo
menls, amb aques ta dimissió o cessa ment, ' ha esva"it, i ai
xO, Srs Diputa ts, vol dir que possibilita, que permet assislLr, 
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si hi ha unanimitat per part d'aquesta cambra, a un nou 
enfocament, a una nova etapa de la política firal del Go
Yern. 

Aquesta política firal es basava fonamentalment en 
tres columnes, una de les quals, l'enfocament de fires i cer
tamens, s'ha arreglat. Si en aquests moments aconseguim 
obrir les portes d'IFEBAL, aconseguim verificar exacta
ment en quina situació es troba, arranjarem la segona co
lumna; la tercera columna seria evidentment adequar els 
estatuts d'aquesta empresa a la Llei d'Empreses públiques. 
Amb aquestes tres condicions jo gosaria a dir que hi hauria 
un consens total en aquest Parlament sobre la política firal 
de la Comunitat Autonoma, polftica important, perque és 
una política d'imatge i no hem d'oblidar que aquestes illes 
viuen fonamentalment de la imatge. 

Amb aquesta Proposició no de Llei, per tant, el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA vol oferir aques ta possibilitat 
de consens sobre la política [iral i creim que les condicions 
que demanam són mínimes, pelites.L'única condició és sa
ber exaClament en quina situaeió es troba preeisament 
aquesta empresa que tant hem anomenat. Moltes gnkies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller d'Indústria i Comer~, Sr Oli-
ver. 

EL SR CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRlA 
(Gas par Oliver i Mut): 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Estie totalment d'acord, Sr Valenciano. Es possible ar
ribar a un acord en política firal, n'estic conYen~ut, pero 
també tene una queixa i és que de política firal no n'hem 
parlat mai dins aquest Parlament. Tant en les meves com
pareixences com a Conseller com en les compareixences 
voluntaries o, més ben dit, a iniciativa meva o a petició del 
seu Grup - no sé si cap altre Grup ho ha demanat - quan 
hem parlat d'IFEBAL hem parlat preeisament de les greus 
dificultats que té i ha tengut sempre IFEBAL, des del seu 
naixement, quant a la seva situaeió economico-financera, 
pero ha de reconeixer que no hem parlat mai de política fi
ra\. Cree que és possible arribar a aquest acord d'una políti
ca firal clara, digna i neta. Jo he de dir que cree que la polí
tica que duim a terme quant a fires ho éso Si bé és una polí
tica firal que no ha tengut el debat que hi ha hagul en al
tres temes, dins aquest Parlament n'hi ha hagut. 

En principi he de dir que no estic tant d'acord amb 
yoste quan parla d'un nou enfocament de la política [iral 
dins IFEBAL, no nou, perque nou ho és sempre. La políti
ca firal són les fires, és una activitat molt dínamica i, per 
tant, no es pot - ni s'ha fet mai - dissenyar una fira, fer el 
seu estudi de viabilitat, posar-la en marxa i després deixar
la fer, no tornar a parlar-ne més i continuar en els mateixos 
posicionaments, cercar els mateixos objectius. Aixo és im
possible per la mateixa aetivitat de les fires i perque, a més, 
hi ha una gran competencia entre institucions. Som 17 Co
munitats Autonomes que feim fires i sempre hem d'estar 

pendents del que fan a les altres ciutats i vigilant les nos tres 
fires. 

Li pue posar un exemple breu, que és el cas de Balears 
Nautica, que és la primera fira que va fer IFEBAL, on es 
produiren uns grans debats, on vostes recordaran que hi ya 
haver moltes discussions sobre la data: primer es va fer pel 
marc;:, després pel setembre, del setembre es va dur a l'octu
bre, hem tornat al setembre, tot aixo tenint en compte quin 
objeetiu havíem de cercar. Primer cercavem un objectiu ba
sicament comercial, varem girar i anarem a un objectiu ba
sicament de drassanes, és a dir, de vaixells, i que I'aspecte 
comercial ja creixeria. Varem tornar a rectificar i anarem a 
una política de vaixell, sobretot dins l'aigua, que ha estat 
on s'ha incidit més en aquest objectiu. 

Li cont aixo ptrque ens ha passat exaetament el mateix 
en totes les fires. La Tecno-turística es revisa cada any, es 
revisa si el percentatge deIs subsectors que hi van és l'ade
quat, i en aquests moments he de dir que el debat era molt 
més profund a IFEBAL que ara, que aixo ja es va iniciar el 
mes d'abril - parl de memoria, cree que era el mes d'abril - i 
ha vengut per una serie de eircurnstancies, una de les quals 
va ser una fira concreta, l'Agro-alimentcllill, en la qual no
saltres creiem, a part que va ser iniciativa d'aquest Parla
ment i del seu Grup. Teníem uns dubtes, pero una vegada 
feta l'analisi de viabillitat hi varem creure, la posaren en 
marxa i a la llarga aqu es ta fira ha resultat que, si no se I'ha 
menjada, de qualque manera ha incidit dins la fira Tecno
turística, perque com voste pot cotnprendre els expositors 
podien triar entre anar a la Tecno-turística o a l'Agro-ali
mentaria. 

Ens passa el mateix amb la fira Habitat, que si els al
tres anys ha· anat molt bé i no és que enguany hagi anat 
molt malament, pero ja hem vist, tal vega da per la crisi de 
la construcció, que ja s'acosta, o també a causa de la in
fluencia de la Tecno-turística, pensam que aquesta fira hau
ra de ser biennal i no fer l'Agro-alimentaria, fer una Fira de 
Mostres. És a dir, Sr Valenciano: sortira un nou enfoca
ment, pero no li he de donar tant la raó sobre que sigui un 
nou enfocament i que durant aquests anys no s'hagi fet una 
revisió de les tires. Es fa una revisió permanent; Expocon
sum és una altra fira que no s'ha fel precisament a causa de 
la Tecno-turística. 

En definitiva, podríem parlar més de política firal, es
tic disposat a parlar-ne, no cree que avui sigui el moment i 
cree que ja m'he estes una mica massa, Sr President. No hi 
ha dubte que no es faran algunes fires i que se'n faran de 
noves. Actualment es dissenyaAiman, que és una fira de si
muladors de controladors de vol i també d'aeronautica, de 
tota la informatica deis avions, és a dir, que hi ha una nova 
etapa, diguem-ho així si voste ho vol, pero que és una nova 
etapa que cada día i cada any s'ha de fer, és a dir, que cre
mam etapes i anam construint fires noves, nous enfoca
ments i nous dissenys. 

Voste parla de la mala gestió, d'una situació financera 
difícil. Jo ho reconec, ha he reconegut sempre. Pensem en 
la constitució d'IFEBAL amb 16 milions, en les necessitats 
d'IFEBAL per no tenir un recinte propi, en la precarietat 
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de la seva insfrastructura, en la necessitat d'invertir cada 
vegada més en el seu recinte perque els expositors són més 
exigents de cada dia í la instilllci6 ha de donar resposta. 
Basta dir que en aquest moment es queixen pcrqu~ no hi 
ha aire condicional i que lenim una dificultat per realit7.ar 
tires els mesas de juliol j ago lo Bé, ido jo he de dir que di
fícilmem en podrem fcr, perque I'aire condicional costa 45 
milions de pessetes. Voste dinl: Que em conta, aquí? Li 
cont aquesta precarietat que té IFEBAL. 

Parla d'una mala gestió. Francament, hi ha hagut una 
gestió, la gestió sempre és millorable, clar que sí, pero jo 
no crec que es pugui lligar una situació financera difícil 
amb una mala ges tió, és a dir, n cree que en sigui cense
qüencia, perque, a més, no erec que Ili hagi hagul una ges
Lió tan catasLrOfíca com vOSte diu. Scmpre parlam de la ma
la gcstió, en les meves compareixences sempre inlent con
tar-Los els resultats socio-economics extrapolables en la ins
uLució firal quant a la despesa que es pr dueix en les nos
lres illcs, VOS lCs lenen aquestes dades prceisamenl pcrq uc 
jo els ho he donal. 

Jo no Cree, Sr Valenciano, que la polflica firal sigui 
fosca. Francament, no ha cree; lal vegada é perquc no hi 
ha hagulun debat O pe rquc vosLes no es lan ben assabenlaLS 
del perq uc una fira j i una Cira no , lal vegada ha fallal dia 
leg, pOlSe r no s'ha fel un debal en profundilat sobre aqu~ 1 
tem a per cu lpa meva. Si voste cntén qu d'aquesla manera 
hi ha un nou enfocamenl de la polhica ñral i que és un d a
quests primers pums que VOSl~ enunciava que creu que en 
aixo és possible un cOllsen.c¡ tOla!, enhorabona; si pensa que 
aixó és un nou cnfocamem de la política firal jo l'he de feli
citar dir-li que estam d'acord, e ncara que haguem d'apro
fundir més, i que cm brind a donar c<>mpt de tOles les fires 
que feim a la in ·LilUció. 

Quanl al tema de l'auditoria, Sr Valenciano, li he de 
dir que en principi no estic d'acord amb la Proposici6 no 
de Llei, per bé que aixo no vol dir que no vulguem que es 
facin les auditories a IFEBAL. Ho he de dir per endavant 
perque, a més, cada any feim aquesta auditoria, cree que va
rem fer la primera el 76: Parl de memoria, perque el 75 i el 
75 hi havia hagut poca activital, pero el 76 ja comenc;arem 
a fer les auditories; per tant, hi ha una voluntal que aques
tes auditories es facin a If<"EBAL, pero jo no estic d'acord, 
Sr Valenciano, que el Govern, que precisament lé un 32% 
dins aquesta instituci6, juntament amb les restants institu
cions, amb els restants membres d'IFEBAL, siguem preci
sament els qui encarregam l'auditoria. Aixo s'ha de saber: 
no és IFEBAL que encarrega l'auditoria, no és la gerencia 
ni La direcci6 general d'IFEBAL; qui encarrega l'auditoria 
és el comite executiu d'IFEBAL, és a dir, el Govern con
juntament amb la Cambra de Comere;, PIMEM, CAEB; to
tes les institucions encarregam l'auditoria, Sr Valenciano. 

Una altra cosa és que la seva consideració sigui que 
aquesta auditoria no sigui tan extensa com voste voldria . 
En aixo estam d'acord, és a dir, si nosaltres feim una audi
toria i voste diu que aquesta auditoria ha de contemplar 
una serie de límits que vosté esmenta aquí i no llegiré, pero 
que fan referencia a fer una valoració actual de l'immobilit
zat o que es valorín els béns i efectes inventariables, etc., 

etc., tot el que voste diu aquí, si vol aixo, Sr Valenciano, 
ens posarem d'acord, jo em puc comprometre i pue accep
tar que a l'auditoria que feim - perque aixo s'ha de dir: l'au
ditoria que feim no només enguany, sin6 cada any a IFE
BAL - s'hi contemplin tots aquests punts que voste ha dit. 

No obstant aixó, no entenc o per ventura no veig el 
que vos te cerca darrera, per ventura no hi pue arribar, pero 
si el Govern té una auditoria encarregada juntament amb 
totes les institucions i que a més es fa - si vosle llegeix l'au
ditoria veura que es demana a I'auditor que ens faci unes 
comunicacions trimestrals, que vagi revisant els estats 
comptables trímestralment perque el comite executiu en 
pugui tenir un coneixement -, si tenim aquesta auditoria 
encarregada i es fa, no entenc per que el Govern ara n'ha 
d'encarregar una altra, ja que d'aquesta manera ens podrf
em trobar que tots els membres deIs consorci encarregassin 
a un auditor que auditas IFEBAL. Es utopic, pero ja ten
dríem Cambra de Comen,:, PIMEM, etc., etc., amb una au
ditoria. 

Francament, Sr Valenciano, jo estic d'acord amb aixo. 
Si el problema és aquest, Angela Maria!. ja tenim els tres 
punts, perque adequar els estatuts, que és el tercer, com 
voste i un membre que seu al seu costat saben positiva
ment, lFEBAL es constituir<l empresa pública. Jo ho he dit 
nombroses vegades, pero sempre he considerat que haurí
cm d'~sperar - i, més, la premsa ja ho ha dit -, que nego
cfam la construeció d'un nOU recinle firal, que hi ha nego
ciacions amb l'Ajuntameut de Palma pel tema del recinte 
tiral i pel tema del Palau de Congressos. Creim que els dos 
edifieis han d'estar junts, perque el Palau de Congressos és 
impensable sí no hi ha una exposició en fira, tots els Con
gressos moderns funcionen am, i pass a exactament el ma
teix si la fira no té un congrés o un forum al costal. 

Per tant, si negocia m aquest tema - jo he dit pública
ment i particularment als Srs Diputats que estic convenc;ut 
que arribarem a un acord amb l'Ajuntameut. almanco per 
la meya part, n'estic convene;ut -, si s'arriba a aquest accrd, 
o encara que no s'hi arribi i IFEBAL hagi de fer sol el re
cinte firal, jo li assegur, Sr Valenciano, que IFEBAL sera 
una empresa pública amb més del 51 %, de manera que le
nim els tres punts. Voste creu que amb aixo podem tenir 
un consens total sobre la política firal, no ho prengui mala
ment, em permeti dir-li que ho dubt, dubt que també arri
bem a un consens en política tiral perque l'experieneia ens 
demostra que quan tenim una cosa bé i tots estam d'acord 
cercam un altre punt per;.home, tOts hem de fer un poc el 
joc polític, pero em deixi aquest dubte, aixo no vol dir que 
no li obri la ma per poder arribar a aquest consens total. 

Per tant, Sr Pre idem, per lOI e l que he dit, per la in
congruencia que supo a que el Govern tenguen encarrega
da una auditoria juntamenl amb e ls altres membres - per
que quí I'encarrega i el responsable és e l comite exccutiu, 
no la gerencia d'IFEBAL ", davanl aquesta incongruencia, 
Sr Presidenl, nO cree que el Gavern n'hagí d'encarregar 
un a altra . Al que m'oferesc, Sr President, és queaquesla se
fie de ltmilS de la Proposició no de L1ei als quaLs ha fet re
ferencia e l Sr Valenciano quedin recolliLS en aquesta audi
toria que corn he díl, es fa cada any i que en aquesls mo-
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ments es realitza a IFEBAL. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr President. Primerament, dues referencies. 
Jo ara no vull discutir si hem debatut o no la política firal, 
jo podria dur una llista d'interpeJ.lacions, mocions, mol tes 
compareixences en Comissió, el darrer dia en juntarem tres 
de cop, en fi, crec que hem de passar aq uest tema per alt, 
de la mateixa manera que ha quedat aclarit, Srs Diputats, 
que els lfmits de l'auditoria que demanava el Grup Parla
mentari SOCIALISTA no són els lfmits de les auditories 
que es fan. Aixo no vol dir que les auditories que es fan si
guin dolentes, ho vull tornar a repetir, no són globals, es 
fan aleatóriament i aixó ho demostra la darrera que van dur 
aquí, al Parlament, i que ens entregaren fa uns dies. EIs Di
putats la tenen, la poden llegir, jo no m'invent res, tots vos
tes la tenen. 

Aquí hi ha la documentació que s'aporta i en aquesta 
documentació no hi ha els límits que demana el Grup Par
lamentari SOCIALISTA, que són uns límits més amplis, 
que són - com he comentat abans - els límits que demana 
qualsevol empresa quan es troba en una situació financera 
dificil i ho fa precisament per saber exactament com esta. 
Quan es troba en una situació financera normal fa les audi
lOries que diu el Conseller, aixó no ho die jo, ho diuen els 
auditors que hem consultat, pero jo vull ser eminentment 
positiu, Sr President, perque crec que és una Proposició no 
de Llei positiva que pot eSlablir les bases d'un consenso Si 
el Govern esta d'acord a fer aquesta auditoria amb aquests 
lfmits, si es fa amb aquests limits que es demanen, jo no 
veig quin inconvenient pot tenir per votar aquesta Proposi
ció no de Llei. Si es fa amb aquests Hmits que demanam, ja 
em dira perque no poden votar aquesta Proposició no de 
Llei, que és eminentment positiva. 

Finalment, tal vega da jo he comes un error, hauria 
d'haver demanat al President que fes llegir la Proposició no 
de Llei. La Proposició no de Llei, per a aclariment, perque 
el Conseller no sé que ha dit d'IBEBAL, diu que el Parla
ment de les Illes Balears insta el Govern de la CAlB a efec
tuar una auditoria. No insta IFEBAL, insta el Govern. Si la 
fa el Govern, encara manco problema, és a dir, aquest joc 
de paraules d'IFEBAL i comite executiu aquí no apareix, 
tal vega da jo hauria d'haver demanat que es llegís i ha hau
ríem aclarit. Personalment, Srs Diputats, jo cree que és 
molt important que hi hagi acord en aquest sentit. La polí
tica turística d'aquesta Comunitat és molt important; per 
tant, és molt important la imatge d'aquestes illes. Per aixó 
demanaria a tots els Grups Parlamentaris que votassin afir
mativament aquesta Proposició no de Llei. Griicies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(Gas par Oliver i Mut): 

Gn\cies, Sr President. Per estalviar temps contestaré 
des del meu escó. 

Jo cree Sr Valenciano, em permeti dir-li que hi ha una 
afirmació seva que pot ser un judici de valor, quan diu que 
aquest tipus d'auditories tan soIs es demanen quan la si
tuació d'una empresa és dificil. Jo li he de dir que aquestes 
auditories estan contratactades des de l'any 76, és a dir, que 
hem contractat l'auditoria normal que es fa a totes les em
preses, i l'auditoria diu que els estats comptables d'IFE
BAL, de la institució, reflecteixen la realitat. No obstant ai
xó, Sr Valenciano, repetesc: Si voste vol que s'auditi lFE
BAL d'una manera molt més amplia, si voste diu que 
aquesta auditoria.no és global, jo dic que estic d'acord, que 
estic d'acord si voste té aquesta queixa. 

Si voste té aquesta queixa jo li accept que es faci una 
auditoria, hi va la meva paraula, que es faci una auditoria 
en els termes que vosle sol.licita, pero la pregunta seva és: 
Per que nosaltres no la podem votar? Jo n'hi faig una altra: 
Per que no la retira voste? Si jo die que en aquests mo
ments ja tenim una empresa auditant, que tenim una con
tracte amb una empresa que audita lFEBAL, que hem de 
fer? Una altra auditoria? El Govern n'ha d'encarregar una 
altra? Perque, alerta, s'ha de dir ciar: el Gove~n no fa audi
tories, el Govern contracta auditors perque facin audito
ries. Quina diferencia hi ha, Sres i Srs Diputats, que el Go
vern faci una auditoria a IFEBAL on hi ha totes les institu
cions que hem contractat i jo personalment com a Presi
dent del Comite Executiu, en representació de totes les ins
titucions que en formen part, i que ara el Govern en con
tracti una altra? Per que ha de fer aixo? És la mateixa pre
gunta que voste em fa, girada, és a dir: Per que no el podem 
votar? M'ho deixi dir, Sr Valenciano: tal vega da per una 
qüestió de principis; perque aquí ningú - vost~ tampoc, Sr 
Valenciano - mai no vol rectificar. 

Voste presenta una Proposició no de Llei, jo li die que 
estic d'acord que l'empresa que tenim contractada en 
aquests moments faci aquesta auditoría en aquestes condi
cions i voste vol que el Govern faci una altra auditoría pa
ral.lela. Francament, crec que seria tirar els doblers i si vos
t~ m'ho accepta, jo li diré, ja ti he dit que estic disposat que 
la próxima auditoria, la del 89, dugui tots aquests Hmits 
que voste sol.1icita a la Proposició no de Llei. Moltes gn\
cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Valenciano. Per contestar exclusivament al que li 
han demanat, no per tornar a obrir debat, que ja l'hem a
llargat massa, eh? 

EL SR VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

No és per tornar a abrir debal, Sr President, prcisa
ment és per contestar al que m'han demanat. 

SR PRESIDENT: 
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L'únie que ha de contestar és si la retira o no. 

EL SR VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Precisament per aquesta vOIUnlal positiva que lenim 
d'arribar a acords, si el Govelll és compromel al que diu 
exaclamemla Proposició no de Uei, Sr President, perque 
l'haurlem de llegir tata . La Proposició no de LLei diu: "El 
Parlament de les llles Balears insta el Govero de la CAffi a 
efectuar una auditoria a I'entitat IFEBAL l'any 1989, que 
sera remesa al Parlament abans del primer període de ses
sions de l'any 1991, d'acord amb l'article 94 de la Llei de 
Finances, que conté els punts següents". Si el Govern és 
compromet formalment a presentar aquesta auditoría en 
aquests termes, Sr President, el nostre Grup Parlamentari 
retira aquesta Proposici6 no de Llei. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Conseller, el Govern es compromet a aixó o no s'hi 
compromet? 

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

Ho accepl, Sr Valenciano, pero em debd dir que no sé 
si sera factible abans del primer perfode de sessions. Al que 
em ompromcl és a entregar lot; bé ha acccptaré, cree que 
dins el primer perrode sera possible, pero din el mes de (e
brer, Sr Presidenl, quan normalment feiero Les auditories 
entre abril i maig, aecepl el compromfs de p der-Ia dur a 
aquest Parlament i vull fer lOt l'esfon; que sigui necessari 
per fer-ho abans del proxim pedode de sessions. Ho die per 
c ndavant, perque a vegades aqur acceplam coses que des-
prés resulla imp iblecomplir. Gracies, Sr Presiden!. 

EL SR PRESIDENT: 

S'accepta? Es retira la Proposici6 no de Llei? 

EL SR VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Es retira entenent que es presentara durant el primer 
perlode de sessions. Grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Va bé, Sr Oliver? Es pot donar per retirada. Moltes 
gracies"Sr Conseller i Sr Diputat. 

IV.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ DE 
LA PROPOSrCró DE LLEI R.G.E. NÚM. 1868/90, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES, RELATIVA A LA PROPOSI
CIÓ DE LLEI ORGÁNICA DE MODIFICACIÓ DEL 
CODI PENAL EN MATERIA DE DELICfES CONTRA 
EL MEDI AMBIENT I L'ORDENACIÓ DEL TERRITO
RI. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al darrer punt de l'Ordre del Dia, que és el De-

bat de presa en consideraci6 de la Proposici6 de Llei núm. 
1868/90, presentada pel Grup Parlamentari NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES, relativa a la Proposici6 de Llei 
Organica de modificaci6 del Codi Penal en materia de de
lietes contra el medi ambient i l'ordenació del territorio Per 
defensar aquesta Proposici6 de Llei, té la paraula per part 
del Grup proposant el Diputat Sr Sebastia Serra, 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

És una satisfacci6 important per al nostre Grup Parla
mentari poder dur a debat la presa en consideradó d'una 
llei que des de l'any 80, i sobretot a partir de l'any 83, im
portants col.lectius de professionals de la justícia, de pro
fessionals de la Universitat, de grups ecologistes, de distints 
col.lectius socials, han anat plantejant a les distintes Admi
nistracions i sobretot a la de l'Estat. 

Per tant, parlar de la Proposició de LIei Organica de 
modificaci6 del Codi Penal en el tema deis delictes contra 
el medi ambient i l'ordenaci6 del territori és un tema que a 
hores d'ara ens semblava que s'hauria treballat, que fins i 
tot ja s'hauria legislat d'una manera definitiva. El motiu -
d'haver-ho presentat és que un deis temes que en aquests 
moments preocupen més a la societat de les Illes Balears és 
el del medi ambient i coneretament el tema de l'ordenació 
del territorio En qualsevol debat sobre economia, sobre so
cietat, sobre qualsevol punt de la nostra Cornunitat Autó
noma sempre ens trobam i trobarem amb aquests proble
mes. 

S'ha dít moHes vega des des d'aquesta tribuna que s'ha 
fet malbé el medí ambient, que a Europa s'ha introdu'it un 
concepte negatiu, cosa que ens sap molt de greu que es di
gui i que de fet els responsables de les distintes Administra
cions diuen que el volen rectificar. Em referesc al terma de 
la balearitzaci6, em referesc al terma de la destrucció siste
matica del territori i del medi ambient. Avui tenim una 
oportunitat, potser una de les darreres, de sol.licitar a la 
mAxima rcprcsentació de ¡'Estar Espanyol, que és el Con
grés de Dipurats, Les Corts Generals, que vía llei organica 
es modifiqui eL Codi Penal en aquesles qüestions tan cIares 
i estudiades que són e l medí arnbient i l'ordenaci6 del terri
tori. 

Tenim una oportunitat de ser capdavanters. Fins ara, 
en el tema territorial, hem anat en el daner vagó, hem es
tal e l!; de la eua' en aques{ momem podero ser el cap d'u
nes formulacions que vendran gracies a ls esludis deIs juris
tes, a través de distints Parlaments autonomirs bé perque 
el Congrés de Diputats arribara a estudiar el lema decidi
dament, pero la veritat és que el Parlament de Balears, que 
fins ara no ha volgut debatre aquest tema - ja fa bastant de 
temps que es va debatre una Proposició de Llei del nostre 
Grup i es va rebutjar -, de fet avui té un text articulat, un 
text que evidentment pot ser millorat, nosaltres ereim que 
s'ha estudiat, ponderat i sistematitzat perfectament, un text 
complet, per bé que el Parlament de Balears encara el pu
gui millorar i ser capdavanter, a nivell de l'Estat Espanyol, 
de la tipificació del que serien els delictes contra el medi 
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ambient i 1'0rdenació del territorio 

Per tant, Grup POPULAR, Grup SOCIALISTA, UM, 
COS i Grup NACIONALISTA I O'ESQUERRES avui te
nim una responsabilitat, una oportunitat i, sobretot, aIlo de 
dir podem actuar sense por perqu~ ens trobam davant un 
tema prou estudiat, prou conegut i, en aquest sentit, cal fer 
un recordatori legislatiu. Primer, I'Estatut d'Autonomia en 
el seu article 28.2 avala perfectament la iniciativa; segon, 
I'article 125 del Reglament d'aquest Parlament també ho 
avala; tercer, una correcta i progressista interpretació de 
l'article 45 de la Canstitució - i aquí sí que val utilitzar el 
terme progressista - avala perfectament el que propugnam. 

En quart 110c, l'article 347 bis del Cadí Penal actual és 
un instrument practicament inservible a l'hora d'estudiar i 
tipificar els delictes c~)ntra el medí ambient í I'ordenació 
del terrritori. He de recordar due.,> c¡üestions, una denuncia
da per la Fiscalia a nivel! d'Estat Espanyol i és que amb 
aquest article només hi ha hagut una condemna en tot I'Es
tat Espanyol entorn del tema del delicte ecologic des que 
existeix aquest article 347 bis de tipificació del delicte con
tra el medi ambient. Segona, als jutjats de les Illes Balears 
a hores d'ara hi ha distintes denúncies: al Jutjat de Mana
cor, dos casos al Jutjat d'Inca, als de Palma, etc., hi ha de
núncies de particulars i fins i tot d'institucions. Ho sap ben 
bé el Govern, que ha fet informes respecte de Santa Marga
lid a, ha sap l'Ajuntame.lll de Manacor que té un contenci6s 
i el Jutjal d'rnca amb el lema deis abocadors de Santa Mar
galida, pero ens trobam que els ju rges no acaben de tenir 
uns instrument adequal, sinó que més aviat tenen un ins
trument pnlcticament inservible, que és aquest article 347 
bis del Cadi Penal. Per tant, es tracta de superar-lo. 

Legislació comparada: L'Estat Alemany, I'Estat Italia, 
l'Europa escandinava ja tenen perfectament tipificats els 
seus codis penals en aquest respecte. Nosaltres, pel que 
hem consultat i pels matisos que ens han fet observar, cre
im que estadero perfecLamelll homologals i que serfem 
capdavanters amb unes fórmules tan ben elaborade.<J que 
ens pareix que honorarien aquesl Parlament. Els estudis 
que també podem esmemar i donar a coneixer - aquest Di
pUlal ja ho va di! quan va defensar la Proposició no de Llei 
• van des d'estudis del Consell Superior del Poder Judicial -
la revista del Poder Judicial, a l'abast de qualsevol Diputat 
a la biblioteca d'aquest Parlament, recull un conjunt d'a
portacions prou interessants, on parla de la tipificació - fins 
als estudis de Joan Caries Carbonell, catedratic de Oret Pe
nal de la nostra Universitat, els estudis deis professors 
Fuentes, ÁIvarez Vaquerizo, Prats Canut, Verger Noguera, 
Marraco, Martfnez Camarero, molts recents, presentats el 
mes d'octubre del 90, a Madrid, en unes jornades conjuntes 
de distintes Administracions, que avalen perfectament les 
tesis que el nostre Grup presenta avui aquL 

Per tant, cal insistir amb fermesa que no val argumen
tar "esperem que aquest tema es resolgui a Madrid, espe
rem que es faci a tot l'Estat", per una ra6 molt simple i és 
que aixo ja ens ho digueren ja fa molt de temps. Repassant 
el que ha succeit a nivell d'Estat, ens trobam que des de 
l'any 80 existeix la pretensió de canviar el Cadi Penal; que 
des de l'any 83 existeix una Camissió que ha treballat i que 

ha actuat i avui matí hem fet la consulta al Congrés de Oi
putats, hem fet la consulta a distints tecnics de l'Adminis
tració de I'Estat i la resposta ha estat ben clara i ben senzi
lla: El Cadi Penal es pot canviar, pero en principi només -
s'ha treballat la part general, els primers articles, deis quals 
ja tenen un esborrany que tal vegada podnln ser base del 
plantejamem legislaliu. Per altra banda, ens han confirmat 
que el Mínisteri d'lnterior té bastant avan~t el tema de 
terrorisme, si bé en aquest fam6s pacte que vol fer de tots 
els Grups Parlamentaris certament hi ha unes contradic
cions operatives a resoldre. Per altra banda, ens han recor
dat que altres vegades s'han fet modificacions puntuals, 
parcials, del Cadi Penal. 

La veritat, per tant, és que a nivell d'Estat el tema es 
troba bastant endarrerit i que ni tan sois no existeix esbor
rany de tipificació, deis delictes contra el medi ambient i 
l'ordenació del territori. És per aixo que nosaltres avui te
nfem un dubte inicial de dir: bé, si a nivel! d'Estat Espanyol 
el tema va accelerat, tal vega da puguem esperar un poc més 
i per ventura en mig any o un any aixo s'haura aprovat i 
aportarem el nostre material per si qualcú el vol estudiar, 
pero no és e l caso A nivel! d'Estat Espanyol hi ha un gran 
retard des de l'any 83, ja n'hi havia des de l'any 80 i a hores 
d'ara, amb tota honestedat, amb tota sinceritat, ho deim 
senzilIament per aclariment general, creim que una empen
ta des d'un Parlament Autonomic, una empenta decisiva 
des d'un Uoc on nosaltres creim que la sensibilitat social 
respecte del medi ambient i de I'ordenació del territori és 
grossa, seria bo que presentassim aquesta alternativa mos
trant cara en aquest respecte. 

Si amb aquesta imatge que donam als mitjans de co
muni~ció social, a la nostra societat, de si aquestes lleis de 
conservació d'espais naturals que prepara el Parlament són 
constitucionals o no ho són, amb aquest guirigal1 - i perdo
nin l'expressió - que han armat una s~rie de polftics i juris
tes, nosaltres acordam avui positivament una iniciativa d'a
questes característiques, creim que almenys haurem coLlo
cat les coses al seu 110c, perque supos que ningú no dubtanl 
que aquesta proposla que el nostre Grup ha presentat avui 
a debat és perfectament ·constitucional. 

Fetes aquestes consideracions i sense voler allargar 
massa la intervenció, recordar-los que nosaltres propugnam 
la derogació de l'actual anicle 347 bis del Cadi Penal, que 
tipifica molt malament el suposat delicte ecologic o contra 
el medi ambient, i el substitulm per un article 348 bis amb 
distints apartats, que tendria dos cap[tols molt diferenciats: 
el Cap1tol 1, de delictcs contra el medí ambient i els recur
sos naturais, que afecta cls funcionaris i facultaüu ' que te
nen una responsabililat di.recta en el terna i que cal que la 
tenguin exq uisida; sancions per a abocadors inconlTolats i 
en males condicions i sanci ns per a aquelles causes de des
trossa d'espais naturals protegits, i un Capítol II de delictes 
contra l'ordenaci6 del territori, tant per actuacions d'auto
ritats com de promotors a arees on logicament no es pot 
urbanitzar. 

Aquesta ha estat la voluntat, aquesta ha estat la in ter
venció explicativa del nostre Grup. LOgicament no llegirem 
aquests dos folis i mig de la proposta, pero sí direm que a 
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vegades un Grup Parlamentari, a través deIs seus assessora
ments i de les seves an:Uisis de la realitat, pensa que per 
ventura fa propostes de mIDtims, que tal vegada hi ha coses 
que són una mica el Hmit de la possible vanguarda. El nos
tre Grup ho és moUes vegades, vanguardista, pero en 
aquest tema pensam que som realistes i que, justament per
que ara el tema preocupa a Balears, és l'hora de donar-li 
una empenta i de ser capdavanters. Seva és la voluntat i la 
responsabilitat. Gracies, 

EL SR PRESlDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

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

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gnlcies, Sr President. Comen<;af per agrair al Sr Serra 
que hagi estat el primer a avan<;ar un futur que m'ha situat 
dins el Grup Regionalista. Efectivament, crec que aquesta 
proposta que avui ha defensat el Portaveu Sr Serra és d'a
grair i que és important, perque avui en dia les actuacions 
socials per desgracia soIs es veuen correspostes quan hi ha 
mesures d'aquest tipus. Al final ha dit que a vega des poden 
semblar una mica extrapolades, pero en definitiva el sentit i 
el fans els dira la mateixa lIei. 

És molt bo que ja hi hagi aixo i que ha prenguem molt 
seriosament, com hi varem prendre fa poes dies la Llei de 
Disciplina Urbanística, perque moltes vegades no conside
ram que els béns plurals són més importants que els indivi
duals, i també és important que comencem a saber de veri
tat que no són solament dignes de sanció les activitats deIs 
administrats, sinó que hem de recordar, com ja preveu 
aquesta llei, els delictes deis administradors i de les autori
tats, que sovint no són POes' per desgracia. Com he dit, serA 
bo que tiri endavant aquesta proposta, que es facin aques
tes lleis i que tots plegats intentem que tot a0 arribi a 
port, no per por d'aquestes sancions, sinó pel sentiment de 
defensa de les nos tres coses. Grades, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TUELLS 1 JUAN: 

Gracias, Sr Presidente. Sras y Sres Diputados. 

La reforma del Código Penal en materia de medio am
biente, concretamente para regular de forma más efectiva 
la tipificación de los delitos ecológicos y también la elabo
ración de un Libro Blanco sobre medio ambiente, son dos 
puntos que forman parte del contenido programático del 
CDS. Dicho esto, con esta referencia, evidentemente su 
proposición nos parece inicialmente de recibo, nos parece 
encomiable i loable. 

En la proposición usted distingue una breve serie de 
motivos, corta pero muy acertada, y además un articulado 
con el que también se puede estar de acuerdo con el espiri
tu e incluso bAsicamente con la letra, al menos como punto 
de partida, como toma en consideración, independiente
mente que después, en el procedimiento correspondiente 
del Congreso de Diputados, se presentaSen les oportunas 
enmiendas para mejorar el texto del arliculado, pero insis-
10 que incluso podrlamos estar básicamente de acuerdo con 
el texto, al menos como punto de partida. 

En su intervención ha dado unos argumentos en pro y 
también quizá pueda haberlos en contra. Enlre los prime
ros, quiz.:,'i se ha d jada usted uno, que es la propia conve
niencia de ustedes, perdone la franqueza, en cuanto uste
des, como no lienen voz parlamentaria directa en el Con
greso de los Diputados, quizá entiendan que éste puede ser 
un prOcedimiento perfectamente lícito para procurar que 
su vOz llegue al Congreso de Diputados no por vía de otros 
Grupos o de ot1"OS Diputados, sino, en este caso, por vía del 
Parlamento Balear. 

Dejada esta conveniencia, por otra parte perfectamen
te lícita, Sr Serra, en su intervenciÓn ha hablado que la ley 
liene una tipificación no sé si insuficiente o incorrecta, pe
ro que en todo caso en eso radica precisamente la cuestión 
a la que yo hacía referencia antes de que estamos de acuer
do en que la legislación actual és a todas luces y de todo 
punto incorrecta o insuficiente, que no permite a los Tribu
nales p der dictar una serie de sentencias de tipo condena
torio que sirvan, además de ejemplo como medidas pura
mente preventivas, ya que cualquier pena, cualquier san
ción no tiene fundamentalmenle la finalidad puramente 
punitiva, sino la de prevención, la de ejemplarización para 
el res lO tle la colectivlclad o de la ociedad. 

Es malo, por tanto, que los Tribunales no puedan, con 
base a una legislación deficiente e incorrecta, dictar senten
cias condenatorias que puedan servir de ejemplo para evi
tar que sus males se repitan constantemente. Además, us
ted nos ha hecho una exposición correcla, rápida y resumi
da d.el derecho comparado, de la doctrina y jurisprudencia. 
Efectivamente, en este caso, llegaria un momento, que con 
la actual tipificación, simplemente una elaboración juris
prudencial larga, muy larga, podrla permitir quizá suprimir 
es laguna, esa insuficiencia, esa incorrección actual de la 
tipificación de la ley. Usted ha hecho referencia al año 80 y 
al año 83, a la Comisión de refo rma del Código Penal, a la 
situación actual en que simplemente hay algo elaborado en 
la parle general, en la cosa del terrorismo. pero que en este 
asunto, en el tema del medio ambiente, todavía no hay na
da elaborado. 

Incluso ha puesto usted una duda en la cuestión de 
constitucionalidad de la propuesta, dando por sentado que 
lo era, pero parece que había un cierto fondo en el sentido 
que podría serlo o no serlo, eso me ha dejado un tanto ex
trañado, quizá podría usted explicarlo con más detalle, pe
ro había también, quizá, argumentos en contra. En parte, 
usted también los ha avanzado: en Madrid, concretamente 
el Congreso de Diputados, podría decirnos que esta pro
puesta que nosotros llevaríamos, hemos llevado otras - te-
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ma de Cabrera, tema de la Ley de Protección y Tutela de 
Menores - y ya ve usted el resultado: en un caso le dieron la 
vuelta como a un calcetín y en el otro prácticamente hemos 
salido refutados y claro, francamente esto es un poco des
corazonador. En este caso, que es una materia que excede 
nuestra estricta competencia, podrían decimos: Muchas 
gracias por su preocupación, pero déjenos hacer a noso
tros, meterlo en un cajón y olvidarse de nuestros buenos 
propósitos, de nuestras buenas intenciones. Me temo que 
ése sería el caso; que quizá estemos tratando de legislar di
recta o indirectamente en una materia que - insisto - no es 
de nuestra estricta competencia, sino más bien de ámbito 
estatal. 

Estos son los argumentos que quizá podrían inducir
nos a una negación a la toma en consideración de esta pro
posición, en caso de que prospere, pero además habria 
otros argumentos de tipo de técnica jurídica, si usted quie
re. Usted sabe que muchas veces somos muy dados, en las 
reformas de cuerpos legislativos, de códigos, a hacer o bien 
reformas muy globales - usted quiere hacer borrón y cuenta 
nueva constantemente de todo, olvidando muchas veces 
que el Derecho exige una elaboración pausada, exige un 
poso, exige una tradición, exige una historia, y que a veces 
no es fácil y puede incluso no ser conveniente cambiar las 
cosas de una forma totalmente repentina - o bien a veces se 
nos acusa de lo contrario, de que constantamente vamos 
parcheando en lugar de hacer reformas globales. En este 
caso quizá nos acusarían de ser un parche muy concreto, 
que estando en estudio una reforma del Código Penal su 
buena intención queda en eso y que, además, és un tema 
muy puntual, muy concreto, en definitiva un parche, por in
teresante que sea. 

Está claro que el tema del medio ambiente es muy i~
portante. Hasta que no lo resolvamos no estaremos en si
tuación de pasar de esta civilización industrial a una autén
tica civilización post-industrial, es el gran tema a resolver 
en el próximo futuro. Dicho esto - resumo y acabo - nues
tro Grupo no puede oponerse a su inciativa, que, insisto, es 
loable i encomiable, pero, tristemente, tampoco podemos 
apoyarla porque entiendo que en Madrid nos pueden decir 
lo que le acabo de comentar y que usted me va a excusar de 
repetirle. Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR SERRA 1 VICH: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Evidentment, senyors del Grup NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, l'article 347 bis del Cadi Penal ha quedat 
desfasat, tal vegada no hagi estat mai en fase, pero inicial
ment és l'únic que tenim. Que ha quedat desfasat queda 
ciar pel fet que s'introdueix l'any 83 i la primera sent~ncia 
basant-se en aquest anicle no es produeix fins a l'any 88, o 
sigui que passen cinc anys perqu~ es produeixi la primera 
sent~ncia i els comentaris a aquesta sent~ncia, que no és sa-

tisfactoria, deixen cIar que no és culpa dels que han inter
vengut en el procés, sinó que més aviat és culpa del legisla
dar, és a dir, que l'article 347 bis és de difíeil aplicació i no 
resol d'una manera definitiva els problemes de medi am
bient. 

No hi ha només aquesta primera sent~ncia, d'altres 
posteriors també avalen aixo mateix, fins i tot en unes jor
nades molt importants que hi va haver sobre delictes eoolo
gics, entre dia 30 de novembre i dia 1 de desembre, el Mi
nisteri Fiscal també va deixar ciar que aquest article era in
suficient. Ara bé: per sort, aquest article és el primer que 
introdueix a Espanya el delicte contra el medi ambient dins 
el Cadi Penal. 

D'altra banda - no entrem en quantitats, no és un pro
blema de quantitat de sentencies, és un problema d'aplica
ció -, és un anicle que fa refer~ncia a Ileis i a reglaments 
protectors del medio ambient. Fa uns anys hi havia poques 
Ileis i reglaments protectors del medi ambient, pero la le
gislació administrativa s'ha anat enriquint i prova d'aixo és 
una llei que varem aprovar recentment aquí dins, la de Dis
ciplina Urbanística. Aquesta llei implica un regim sancio
nador i, a més, té un apartat dedicat únicament i exclusiva
ment a defensa del medi ambient. Estam d'3cord que aixo 
no eximeix d'arreplegar-ho en el Cadi Penal. 

El Govern Socialista manté que una de les seves prio
ritats més urgents, en la qual fa feina, no és la modificació 
del Cadi Penal, sinó una nova redacció del Cadi Penal. 
Vos te, Sr Serra, ha dit que s'hi fa feina a poc a poe; jo aixo 
no ha sé, voste ha dit que tenia la informació d'avui matí, 
jo la tenc d'avui capvespre a les cinc i supos que les fonts 
deuen ser aproximadament les mateixes. L'avantprojecte té 
-redacció fins a l'article 120, evidentment la part general, tal 
vega da la que tipifica, perque aixo s'ha de tipificar, s'ha de 
definir el delicte contra el medi ambient, que era un deIs 
problemes que tenia l'article 347, que es va fer de manera 
apressada. Hi ha, com he dit, 120 articles que ja formen 
aquest avantprojecte i en aquest moment aquests articles 
són a discussió de sectors professionals interessats en el te
ma. La resta no esta aturada, s'hi fa feina, el compromfs del 
Govern Socialista és seriós, potser que el tema s'hagi retar
dat una mica perque entretant hi ha hagut unes eleccions. 
Jo estava molt pendent de la Llei de l'Esport i també es va 
retardar a causa de les eleccions i es va tornar a posar en 
marxa. 

Llavors hi ha un altre punt - jo no som legalista, aixO 
no és el meu fort - que el Sr Tuells en certa manera ha ex
posat una mica. El problema principal de l'article 347 bis 
no és únicament i exclusivament de redacció ni de quanties 
economiques, és que es va fer d'una manera apressada, com 
he dit abans, i que es va ubicar malament. No sabien on po
sar-lo i aquest punt que parla del delicte sobre medi am
bient és dins un capital general que s'engloba com a salut 
pública. Es ciar que s'ha de treure d'aquí i aixo, supos que 
els qui tenen coneixements legals estaran amb mi, du a una 
reflexió molt més profunda. 

La proposta que avui du el Grup NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES és substituir aquest article, pero deixar-lo 
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ubicat en el mateix lloc. Un tema que darrerament s'ha fet 
popular és el del Rubio. El Rubio no és cap lladre, és un ós 
que varen matar. Si tenim aixo enquadrat dins la salut pú
blica, diffcilment es pot demostrar que una persona que 
mata un ós vagi contra la salut pública, és difícil. Per tant, 
d'aquestes jornades, que cree que són molt interessants, és 
important llegir-ho, ahir jo hi vaíg fer les dues llegint-ho, 
queda cIar que el medí ambient necessita un capitol especí
fíe dins el Codi Penal, que els delictes contra l'ordenació 
del territori en necessiten un altre i que segurament, dins el 
nou Codi Penal, han de conformar un Htol autonom de la 
resta del codi, és a dir, que per si mateixos, com ja s'ha dit 
aquí, són temes prou importants per tenir una identitat 
propia. 

De totes formes, fent un poc d'historia, la proposta del 
Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES ja va comen~r 
l'any passat. Hi va haver una primera proposta dins el Con
sell Insular de Menorca, al cap de poc temps hi va haver 
una proposició no de llei en aquest Parlament que estava 
bé. El punt cinque d'aquella Proposició no de Llei era 
aquesta mateixa Proposició de Llei en pla proposició no de 
\lei, i valgui el joc de paraules. Em permetin llegir el que ja 
va dir el Portaveu del Grup Parlamentari SOCIALISTA, Sr 
Francesc Triay, referint-se a aquest punt cinque, per dir 
que votaríem en contra, i aquí ja li dic que ara nos-altres 
també votarem en contra de la presa en consideració. 

.El Sr Triay va dir: "Hi ha un projecte molt ambiciós de 
revisió total del Codí Penal í la nostra posició en aquest 
moment és esperar la revisió total del Codi Penal per tor
nar a abordar amb una mica més de perspectiva el conjunt 
de jurisprudencia que ja existeixi sobre l'aplicació de l'arti
cle 347 bis i no abordar en aquest moment separadament 
aquesta nova Cipificació o modifica ció del tema relacionat 
amb el delicte contra el medi ambient". Aquestes paraules 
continuen essent valides per al Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, perque sabem que s'hi fa feina i, diguem-ho d'una 
vegada, perque el Partit Socialista de nivell nacional esta 
en contra de les reformes puntuals del Codi Penal. Vol re
dactar un nou Codi Penal, redacta un nou Codi Penal i no 
creim que fer reformes puntuals ajudin a res. Seria exacta
ment igual que, quan ja es tengués l'aprovació inicial d'un 
plantejament general, encara es fessin modificacions pun
tuaIs del planejament anterior. Aixo no du enlloc; més que 
ajudar, són traveso 

Per altra part, Sr Sebastia Serra, voste mateix ho ha ex
plicat, li vu\l dir que evidentment el camí proposat en 
aquesta Proposició de Llei és totalment correcte. En aquest 
sentit no tenim res a aLlegar, per bé que tenim dubtes que 
aquest camí que vos te propasa estalvias temps. Li dic que -
s'hi fa feina; pel camí que voste proposa, si avui s'acceptas 
aquesta Proposició de Llei, primer hi hauria tots els tramits 
d'aquest Parlament, llavors s'hauria de passar a les Corts 
Generals i hauria de dur tota la tramitació de les dues cam
bres. Per tant, em permeti dubtar que per aquest camí fés
sim més que pel que se segueix. 

Per altra banda i ja per acabar, a voste que ha demos
trat ser una persona fortament sensibilitzada en qüestions 
de caracter socialli vull dir que tot i essent el medi ambient 

i l'ordenació del territori temes fonamentals, jo no cree que 
siguin més fonamentals que les injustícies socials que enca
ra queden en aquest país. La darrera reforma que es va fer 
del Codi Penal o la darrera vegada que s'hi han introdu'it 
modificacions, que va ser rany 89 - quan per cert es varen 
ampliar les sancions per delictes contra el medi ambient, a 
proposta del Grup CDS; em pareix que arriben fins als 5 
milions -, en aquesta darrera modificació, repetesc, hi havia 
coses tan importants com all0 que encara duia el Codi Pe
nal de "bañarse faltando a la decencia", que va ocasionar 
una serie de sentencies que varen ser molt comentades, el 
fet que dues persones es separin i l'home no pagui la pen
sió de sa dona, el fel que s'emprin menors de 16 anys per 
recaptar, etc., etc., i amb aquella reforma no es va esgotar, 
voste ha sap millor que jo, tota la problematica social d'a
quest país. Per tanl aquest és un punt fonamental sobre el 
qual nosaltres ens basam per demanar que deixem que es 
faci un nou Codi Penal que es plantegi quines són les qües
tions més importants, les de medi ambient o les de caracter 
social.No crec que des d'aquesta tribuna ningú s'atreveixi a 
definir-se en aquest tema; que es faci, per tant, una redac
ció nova en profunditat que abordi realment tots els pro
blemes. Gr<kies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Ponaveu Sr González i Ortea-

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Sr Serra, me parece que las in
tervenciones que me han precedido me van a ahorrar mu
chas palabras. Efectivamente, nosotros también estamos de 
acuerdo en que el artículo 347 bis - los hechos no se discu
ten, se demuestran - ha resultado insuficiente y poco ade
cuado a la utilidad que pretendía dársele. Es evidente tam
bién, y nosotros participamos en esa opinión, que el Códi
go Penal es muy anticuado. Yo no soy experto en la mate
ria, pero dicen que arranca de la primera mitad del siglo 
pasado, de 1848, que ha sufrido muchísimas modificaciones 
y últimamente muchísimos remiendos. Está lleno de estos 
artículos bis que algunas veces los profanos no nos explica
mos y nos dicen que se han ido añadiendo como remiendos 
necesarios. 

Por consiguiente, nosotros también creemos en la ne
cesidad de una revisión en profundidad del Código Penal. 
Es evidente que no es competencia nuestra, la Constitución 
consagra la legislación penal como competencia exclusiva 
del Estado y por consiguiente no parece muy adecuado que 
este Parlamento, ejerciendo la iniciativa legislativa para la 
cual sí que está facultado, entre en una competencia exclu
siva del Estado que no nos afecta de una manera singular, 
puesto que esta legislación que usted promueve efectiva
mente afecta por igual a todo el Estado. Nosotros hemos 
presentado proposiciones en Madrid - se han citado aquí 
las dos últimas, la de Cabrera y la cuestión de la competen
cia en materia de menores - que nos afectaban muy espe
cialmente. Eran competencia del Estado, pero nos afectan 
muy especialmente y por eso fuimos a reclamar, nos afecta
ben de forma distinta al resto de Comunidades Autonomas. 
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Evidentemente éste no es el caso de este artículo que usted 
quiere modificar y, por consiguiente, no nos parece conve
niente presentar en Madrid esta petición que, por otra par
te, por cuestiones practicas que, repito, ya se han dicho a
quí, tendría muy pocas probabilidades de prosperar y que, 
además, insisto que el tratamiento tendría que ser global y 
no un parche o un remiendo más. 

Nuestra voluntad en materia de infracciones contra el 
medio ambiente y ordenación del territorio, también antes 
lo ha apuntado algún otro portavoz, parece inequívoca y 
clara. Acabamos de aprobar una Ley de Disciplina Urba
nística en la que se prevén durísimas sanciones en ambas 
materias y tenemos en tramitación otra, cuya Proposición 
de Ley fué presentada aquí por todos los Grupos, la Ley de 
Espacios Naturales, en la cual también hay un capítulo ex
presamente dedicado a las sanciones por delitos contra áre
as naturales de especial interés, que usted recoge también 
en esta modificación que pretende del articulo 347 bis del 
Código Penal. Yo creo, insisto, que la voluntad de este Par
lamento está clara, pero que debemos dejar al Congreso de 
Diputados que haga su labor en esta otra materia. Gracias, 
Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Per a replica, té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BÚSQUETS: 

Sí; gracies, Sr President. Replica absolutament obliga-
da. 

En primer l!oc, al Grup MIXT, perdó, perque abans li 
he dit Regiorialista, MIXT; de totes maneres voste diu que · 
és regionalista, de manera que en aixo deIs espais tothom 
s'apropia del que li sembla més oportú. 

Sr Tuells - i aquesta replica va dirigida al Grup CDS, 
al Grup del PP i al Grup SOCIALISTA - hi ha una compe
tencia basica del Parlament de les Illes Balears que és la 
d'iniciativa legislativa davant el Congrés de Diputats. Vos
te es jurista i jo no, per tant voste en sap més que jo, pero 
aixo és un punt cabdal de I'Estat de les Autonomies, és un 
punt basie: Sense iniciativa legislativa davant el Congrés de 
Diputats deis distints Parlaments autonomics no hi ha Es
tat de les Autonomies, aixó és claríssim i ho die igualment 
al Sr González i Ortea i al Sr Pere Serra. L'únic que nosal
tres voHem era exercir el dret a una iniciativa legislativa da
vant el Congrés de Diputats. 

Dit aixo, volem continuar comentant la seva interven
ció, Sr Tuells. D'excuses res, vull dir que cadascú té la seva 
posició política, intel.lectual, perfectament respectable, 
sempre hem demostrat que ens respectam, pero nosaltres 
creim que a hores d'ara, que tal com diu el Govern de les I
Hes Balears hem de ser capdavanters en política turistica a 
nivel! d'Estat - el Govern ho diu, ho diu - i agafarem el Lli
bre Blane del IUrisme que ha fet la Secretaria General de 
Turisme i li donarem la volta a I'hora de les inversions, de 
la imatge, de la promoció, nosaltres ens demanam, jo de
man avui per que el Parlament de les Illes Balears no ha 

de ter el mateix en el tema del delicte ecologic i contra 1'0r
denació del territorio 

En definitiva, tots pensam que en tema turístic és posi
tiu intentar millorar la qualitat, la promoció, etc., etc. Per 
tant, ens pareix que ens trobam en vies paral.leles i que en 
certa manera deixam de banda certes coses. Partint deis tets 
que a nivel! d'Administració de I'Estat s'hagués comem;at a 
treballar l'any 80, que s'interrompés devers el 92 fruit de 
processos electorals, etc., pero que el 83 es tornas a comen
<;ar i ja existeixi la publicació que tots tenim del Ministeri 
de Justicia, publicació acabada sobre el tema que ens ocupa 
i tots els temes globals del Codi Penal, a nosaltres en fa la 
impressió que parlar set anys després d'una publicació del 
Ministeri de Justicia no significa en absolut ser impacients, 
ni vanguardistes, ni ja no sé que dir. Senzillament és que 
hem estat set anys .. tenguem en compte que no partim del 
80, sinó del 83, i ha feim aoo perque el 83 hi havia el ma
teix Govern, Sr Pere Serra, la mateixa Administració; ha 
canviat el Ministre de Justícia, pero no per aixo ha canvíat 
el sentit del Govern de I'Estat, I'Administració té els matei
xos tecnics, han canviat alguns equips, pero molta gent és la 
mateixa, a part que canviar les persones no vol dir canviar 
una orientació tan important - i per tant a nosaltres ens pa
reix que, des d'una optica de realisme estricte, hem de con
tinuar insistint en el tema, i per aixo ho varem fer fa un any 
i ara ho hem tornat afer. 

Entrant en la qüestió de les argumentacios del com
pany del Grup SOCIALISTA, éS cIar, hi ha un parell de te
mes del Codi Penal enlaire que nosaltres també podrlero 
dur aquí com a lleis organiques. N'hi ha un parell, pero és 
que n'hi ha sobre els quals ja hi ha un pacte firmat, signat 
pel Govern de I'Estat amb interlocutors socials, per exem
pIe amb sindicats o amb entitats socials - Caritas, etc. - so
bre molts temes i fins i tot un molt important, que és el de 
la fiscalitat, on hi ha hagut reformes transcendentals i 
transcendents i, per tant, ja s'han fet les rectificacions opor
tunes i algunes que han de venir, pero d'aixo ja fa un any, 
aproximadament, i avui ens tornen a dir que hem d'esperar 
una reforma global. 

Jo estie d'acord amb les paraules del Sr Triay que vostc 
ha llegit i fet seves, és evident que esperam un nou Codi 
Penal, d'acord, pero és que des de l'any 83 hi ha la publica
ció del Ministeri de Justícia i no s'ha avan<;at. Segona qües
tió: Hi ha exemples, i ja no parl de la Fiscalia de Barcelona 
ni de les jornades de Madrid de CODA, del MOPU, etc., si
nó del Jutjat d'Inca, on hi ha un expedient de Santa Marga
lida d'un abocador d'una empresa que crec que es diu Lim
pieza Urbana SA., en el qual hi ha un informe de la Direc
ció General del Medi Ambient del Govern de la Comunitat 
Autonoma que avala perfectament aquesta denúncia de de
licte ecológic i el Jutjat d'Inca fa dos anys que no sap per 
on s'hi ha de posar precisament per una serie de problemes 
que existeixen entorn d'aquest 347 bis. Estic parlant de Ma
llorca; en el tema d'Andratx de fa una parell d'anys, tres 
quarts del mateix, etc. 

Reformes puntuals del Cadi Penal, jo no sé quantes. 
El Sr González i Ortea ha estat a punt de dir-Ies, a Eivissa i 
tantes que han anat sorgint una darrera l'altre. Jo deman, 
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per tant, si el Parlament de les Illes Balears, davant tantes 
reformes del Codi Penal a iniciativa diversa - perqu~ no 
sempre ha estat el Govern, hi ha hagut iniciatives de col. 
leetius socials, de distintes apreeiacions, concepcions, etc. -
vol deixar una vegada més d'exercir una compet~ncia que 
tenim. Pitjor per a nosaltres. El mateix exemple del terro
risme s'ha d'utilitzar; cada vegada que s'ha volgut introduir 
un canvi, s'ha introduít, amb pactes d'Estat o sense; per 
tant, hi ha hagut moltissimes modificacions. 

Nosaltres, Sr González i Ortea, CDS i PSOE - i vull 
abreujar - no acabam de comprendre per qu~ no prenen en 
consideració aquesta Proposició de Llei. Esmenin qües
tions t~niques; si quan aquest Parlament l'hagi aproyada í 
tramitada resulla que s'ha fet el nou Codi Penal, perfecte, 
retira m la noSlra inidativa i quedam ben contents i alegres, 
perO no ens pareix lógic el que avui volem fer, que és deixar 
de banda una compet~ncia legítima perfectament homolo
gada. ¿B possible, Sr OonzAlez i Ortea, Srs del Orup PO
PULAR, que sigui bo que en aquest Parlament autoritzem 
destrossar el nostre territori? ¿Que la Disciplina Urbanísti
ca quedi amb sancions administratives coro el Cataleg que 
diuen que s'aproyarA? És a dir, que el Parlament és bo per 
adroetre que hi hagi destrosses i en canyi no ha és per per
seguir el delicte ecológic, contradicció absoluta. Oracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat. Ha dit el Parlament, no s'ha referit al 
Sr González i Ortea; ha dit "Sr González i Ortea: és bo que 
el Parlament...?", per tant no ha fel cap al.lusió al Sr Oon
zalez i Ortea, ha COntestat. Jo cree que ja tti ha hagUl ProU 
debat, passem a votar tanmateix n0 canviarao res. 

Per tanl, acabal el debat, procedeix sotmetre la presa 
en consideració de la ProposiciÓ de Llei que acabam de de
balre. Sres i Srs Diputats que votin a favor de la prensa en 
consideració de la ProposiciÓ de Llei núm. 1868/90 presen
tada pel Grup Parlaroelllari NACIONALISTA l D'ES
QUERRES, es volen posar drets? Gracies. 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació; Vots a favor, 6. Vots en contra, 
42. Abstencions, 7. Queda rebutjada la presa en considera
ció d'aquesta Proposició no de Llei que acabam de sotme
tre a votació. 

Sres i Srs Diputats, s'aixeca la sessió. 

". 
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