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SUMARI 

1.- PREGUNTES: 

1) RG.E. núm 308;91, presentada pel Diputat Sr. Albert Moragues i Gomita, del Grup Parlamentan SOCIA
LISTA. amb la formulació segllent: 
"Compta la revista Vida Municipal amb el necessari servei de co"ecció gramatical?" 

2) R G.E. núm 316/91, presentada pel Diputat Sr. loan Mayol i Sma, del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES, amb la formulació segllent: 
"Quines són les raons que han motivat que la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, en con· 
tra del que s 'ha anunciat reiteradament, no hagi elaborat encara l'avanf de directrius d'ordenació territorial?" 

3) RG.E. núm 322/91, presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari NACIONA-



8216 DIARI DE SESSIONS / Núm. 119 /13 de mare del 1991 

LISTA I D'ESQUERRES, amb la formulació segilent: 
"La ten~ncia per part de particulars d'animals de distintes esp~cies esta regulada en aquest moment per la figu
ra del nucli zooLOgic. Ha denegat la Consellería d'Agricultura i Pesca alguna inscripció de nucli zooLOgic i amb 
quin criteri?" 

4) RG.E. núm.309/91, presentada pel Diputat Sr. Albert Moragues i Gomila, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, amb la formulació segilent: 
"És que el Govem per tal de paJ.liar el greu problema de l'eliminació de residus industrials ha decidit que els 
consellers se'ls emportin a casa seva, o tot és producte d'un excés de zel d'algun conseller?" 

5) RG.E. núm 317/91,presentadapeIDiputatSr. loan Mayol i Serra, del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES, amb la formulació segilent: 
"Quines actuacions concretes ha realitzat i té previst de realitzar la Conselleria d'Obres Públi'lues i Ordenació 
del Territori, en relació a possibles edijicis construits amb vigues de cimen aluminós a l'ambit de les Illes Bale
ars ?" 

6) RG.E. núm. 327/91, presentada peZ Diputat Sr. Valenú Valenciano i López, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, amb la formulació segilent: 
"Quan pensa el Govem presentar el L/ibre Blanc d'Indústria al Parlament?" 

7) RG.E. núm. 323/91, presentada pel Diputat Sr. loan Mayol i Se"a, del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES, amb la formulació segilent: 
"Té previst la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Temtori intervenir de manera directa o indirecta 
per tal de co"egir els impactes ocasionats per les obres del túnel de Sóller?" 

8) RG.E. núm. 328/91, presentada pel Diputat Sr. Valenú Valenciano i López, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, amb la formulació segilent: 
"Quants de projectes en materia de tecnologia energetica ha presentar el Govem de la CAlB a la Comunitat 
Europea per a~ollir-se a les ajudes del programa Thermie per al' any 1991 ?" 

9) RG.E. núm. 324/91,presentadapeIDiputatSr. loan Mayol i Se"a, del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES, amb la formulació segilent: 
"Disposa la Consellería de Sanitat i Seguretat Social d'informació respecte d'accidents o incidents provocats 
per l'ús d'herbicides i pesticides a I'ambit de les Illes Balears?" 

11.- COMPUMENTS: 

1) Proposició No de L/ei RG.E. núm. 1575/89, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al 
control de la leishmaniosi pels serveis de menescalia de la Consellería de Sanitat. 

2) Moció RG.E. núm. 1577/90, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a po[{tica cienúfica 
del Govem de la CA. 

IlI.- PROPOSICIONS NO DE LLEI: 

1) Dirimir l'empat de Comissió d'Ordenació Territorial sobre la Proposició no de L/ei RG.E. núm. 2802/90, 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a esbaldregaments de parets de la ca"etera Palma
Alcúdia. 

2) RG.E. núm: 218/91, presentada pel Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, relativa a 
elaboració per part del Govem d'un pla quadriennal d'inversions als distints municipis de les Illes Balears. 
(Retirada en el transcurs del debat). 

3) RG.E. núm. 227/91, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a rehabilitació deis nuclis 
rurals de les Illes Balears. 

w,- PROJECTE DE LLEI RG.E. núm. 280/91, de Credit Extraordinari per atendre la despesa de les elec
cions al Parlament de les Illes Balears (Tramitació directa i lectura única). 

v.- DICTAMEN de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals sobre la Proposició de L/ei RG.E. 
núm. 1173/88, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. 
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1.1).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 308/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. ALBERT MORAGUES I 
GOMILA, DEL GRUP P ARLAMENTARI SOCIALIS
TA 

EL SR PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. Comen¡¡am la Sessió 
Plenllria Ordinllria per a la qual han estat convocats, se
gons l'Ordre del Dia que els ha estat repartit oportuna
mento 

Comenc;ant pel punt primer referit a preguntes, per 
formular la registrada amb el núm. 308/91 sobre la revista 
Vuia Municipal, té la paraula el Diputat Sr. Albert Mora
gues i Gomila. 

EL SR. MORAGUES I GOMILA: 

Grllcies, Sr. President. La Conselleria Adjunta a la 
Presid~ncia compta amb una publicaeió denominada Vuia 
Municipal, que té un evident bon desplegament tipogrMie i 
una qualitat de producció i fotografíes, cree que bastant 
aconseguit. Si bé són certes totes aquestes coses, cal dir que 
la qualitat d'aquesta publicació moltes vegades desmereix 
per la quantitat de faltes que s'hi poden detectar. 

La pregunta és molt simple: compta aquesta revista 
amb un servei de correcció que cree que ha esdevingut ab
solutament necessari? 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula per contestar, el Conseller Adjunt a Pre
sid~ncia. 

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

Gracies, Sr. President. He de contestar la pregunta en 
un sentit afinnatiu. En els diferents números de la revista 
Vuia Municipal que han sortit fins ara, s'ha comptat amb la 
coHaboració de la Sra. Calafat, Llicenciada amb filo logia 
catalana, la Sra. Socias Comes, Llicenciada amb filologia 
catalana, i el Sr. Magrinya, també Llicenciat amb filo logia 
catalana, com a correctors gramaticals. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Diputat Albert Moragues. 

EL SR. MORAGUES I GOMILA: 

Gnlcies, Sr. President. D'acord, jo crec que la titulació 
d'aquestes persones que integren el consell corrector d'a
questa revista deu esser interessant, pero he de dir que la 
feina que fan no hauria de passar del suspens més horrorós. 

A la revista núm. 6, a la qual faig referencia i per la 
qual em vaig temer d'aquest nivell de faltes d'ortografia 

qual em vaig temer d'aquest nivell de faltes d'ortografía 
que es produeixen, he comptat 736 faltes. Fins i tot, resulta 
inintel·ligible la lectura d'alguns dels articles, i no es tracta 
de petites correccions tipografiques, ni he comptat les fal
tes sintactiques, pero fan que en alguns moments sigui 
completament ininteHigible. M'agradaria que el Sr. Canse
ller pogués mirar, perque va ser el que va motivar la lectura 
d'aquesta revista, l'entrevista que fan a Jaume Llull, Batle 
de Manacor, hi ha 138 faltes que fan ininteHigible el con
tingut d'aquesta revista. Tal vegada és perqu~ el color poH
tic d'aquest batle a vost~ no els agrada gaire. 

Si tenen un consell de correcció, li recoman, Sr. Con
seller, que el canvil, perque aOO aquesta revista no serveix 
per a res. Moltes grlleies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller Adjunt a Presidencia. 

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

sr, molt breument per dir-li que no accepto de cap de 
les maneres que al batlle i amic, a pesar de tot, Jaume 
Llull, se li hagi fet una malifeta. Prene nota de la seva opi
nió, la confrontaré, naturalment, amb llicenciats amb filo
logia caialana, i tal vegada els haurem de fer repetir el curs, 
no ha sé, ja ha veurem. 

1.2).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 316/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. JOAN MAYOL I SERRA, 
DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el núm. 
316/91, sobre l'avan<; de directrius d'ordenaciÓ territorial, 
té la paraula el Diputat Sr. Joan Mayal i Serra. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Segurament, és la darrera vega
da en aquesta legislatura que tenim ocasió d'intercanviar 
comentaris sobre aquesta qüestió, pero vull recordar que la 
primera vegada que en aquesta legislatura es varen traetar 
temes politics importants com era la investidura del Presi
dent de la Comunitat AutÓnoma, ja es va parlar de les di
rectrius d'ordenació del territori, i ha estat un tema repetit 
i reiterat en multitud de debats. 

Nosaltres voldrfem coneixer quins han estat els motius 
perque aquest avan<; de directrius no s'hagi presentat al 
Parlament, malgrat les previsions de la Llei d'OrdenaciÓ 
del Territori. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Conseller d'Ordenació 
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del Territori. 

EL SR. CONSELLER O'OBRES PÚBLIQUES I 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, Sr. Ma
yol, este tema ha sido muy reiterado en este salón de sesio
nes, y también reiteradamente he dado la explicación que 
es la misma, y no porque sea la última vez que lo hablemos 
va a ser distinta de las anteriores. La única razón por la que 
no se ha presentado son las dificultades propias de la ela
boración de un documento como este sobre el que no exis
te prácticamente ninguna experiencia en nuestra nación y 
que dificulta la concepción de los trabajos. No hay más ra
zón que ésta. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

No vull deixar d'expressar que lament que aixo hagi es
tat aOO, crec que el temps que hi ha hagut durant quatre 
anys ha estat més que suficient perque hagués arribat un 
avan<; de les directrius al Parlament, que s'ha fet un flac fa
vor a la Comunitat Autónoma perque les prioritats que 
s'han aplicat han estat c1arament unes altres, on també hi 
ha hagut dificultats, peró s'han pogut treure endavant: te
mes de carreteres, grans infrastructures, lleis de golf, etc., i 
en general aquelles que han afavorit un creixement molt nl
pid, tan nlpid com ha estat possible. 

Continuarem caminant a les fosques, sense directrius, 
esperem que en el futur els anuncis que fa ara utilitzant pu
blicitAriament les figures de les directrius el candidat in 
pectore del Partit Popular siguin aquesta vegada veritat i es 
vegin prest les directrius d'ordenació del territorio 

1.3).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 322/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT RAMON ORFILA 1 PONS, DEL 
GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA 1 O'ES
QUERRES. 

EL SR. PRES ID ENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el núm. 
322/91, sobre el nucli wológic, té la paraula el Diputat Sr. 
Ramon Orfila i Pons. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gnlcies, Sr. President. Sr. Conseller d'Agricultura, dar
rerament s'ha posat de moda tenir animals silvestres a fin
ques particulars, per regular la tenencia d'aquests animals 
dia 11 de juliol de l'any 1989, la Conselleria d'Agricultura i 
Pesca publicava una Ordre mitjan<;ant la qual es creava i es 
desenvolupava la normativa de registres de nuclis wológics 
de Balears. 

Per a<;6, nasal tres li demanam, aquesta normativa pre
veia que s'havien d'inscriure en un registre i, per tant, tenir 

permfs de la Conselleria, tots els nuclis zoológics de les 
Illes Balears en un termini de sis mesos; la pregunta nostra 
és si la Conselleria d'Agricultura ha denegat alguna inscrip
ció de nucli zoológic i amb quin criterio 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultu
ra, Pere J. Morey. 

EL SR. CONSELLER O'AGRICULTURA I PESCA 
(pere J. Morey i Ballester): 

Gr:kies, Sr. President. Afirmatiu, la resposta és afirma
tiva, s'han denegat quatre soHicituds de Mallorca, dues de 
Menorca i una d'Eivissa. 

Motius. En el cas de Menorca, una s'ha desestimat per 
falta de documentació, i aquesta documentació ha arribat 
aquests dies i es troba pendent d'inspecció; i a la resta deis 
casos de Mallorca i d'Eivissa, ha estat per l'incompliment 
del que estableixen els articles 6 i, sobretot, el 7 de l'ordre 
que ha esmentat voste, que diu que per autoritzar el regis
tre s'han de complir una serie de requisits, entre els quals 
hi figura l'empla~ment adequat amb dotació de mitjans 
per a aillament sanitari, les instal·lacions i l'equipament 
idonis que permetin el maneig higienic de l'establiment, la 
dotació d'aigua potable, etc. 

Quan les inspeccions han vist que no compUen aquests 
requisits, les soHicituds s'han denegat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFlLA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Realment consideram que són 
poques les denegacions que ha fet la Conselleria, segura
ment perque són poques les sol-licituds d'inscripció d'a
quest registre, perque és sabut i conegut, és públic i notori, 
que fins i tot són diferents restaurants que tenen alguns 
d'aquests animals dins el restaurant, i dificilment podrien 
complir els requisits d'aquesta ordre, dels articles que ha 
esmentat el Conseller, el 6 i el 7. 

Nosaltres tenim la sensació, Sr. Conseller, que aquesta 
ordre en tost de cercar, regular i controlar aquest aspecte, 
aquest fet, l'únic que ha fet ha estat donar cobertura a una 
serie de casos que s'haurien d'haver eliminat. En realitat, 
amb aquesta ordre no s'ha aturat la tenencia d'animals sil
vestres per part de particulars, i quan hi ha hagut incauta
cions per part de l'Administració, com és el cas d'Alcúdia 
on, segons deia la prernsa ahir, agents de la guardia civil ha
vien incautat diferents aus silvestres, s'ha fet per incompli
ment, per infracció de la Llei de Contraban, i de cap mane
ra a partir d'inspeccions que hagi pogut fer la Conselleria 
per aturar aquesta tenencia que, repetesc, no és legal. Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 
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Té la paraula el Sr. Conseller d'Agrieultura. 

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

GrAcies, Sr. President. Jo cree, Sr. Orfila, que estA mes
clant ous i caragols -i perdoni. Perque una cosa és la defen
sa de la vida silvestre i la defensa dels animals, i l'altra són 
els nuelis zoologies. 

SerA obligatória la inscripció al registre -diu l'ordre- de 
tots aquells nuc1is zoologics que siguin zoosafaris, pares o 
jardins zoologics, reserves zoologiques, eires, coBeccions 
zoologiques privades, granges cinegetiques, altres agrupa
cions zoológiques, centres de cría d'animals domesties, etc. 

Voste em treu la cita d'Alcúdia, i és un problema de 
con traban d'aus que venien d'Africa, cree, i també he de dir 
que em sap greu assenyalar, peró una persona que és molt 
aprop de vos te, exaetament la té a la seva dreta, ha presen
tat moltes denúneies, moltes vegades, com a representant 
del SECONA, i s'han tramitat expedients que s'han iniciat i 
mogut des de la mateixa conselleria, i hi ha actuat la guar
dia civil, i no a l'inrevés. GrAcies. 

1.4).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 309/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. ALBERT MORAGUES I 
GOMILA, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALIS
TA 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta núm. 309/91, sobre l'elimina
ció de residus industrials, té la paraula el Diputat Sr. Al
bert Moragues i Gomila. 

EL SR. MORAGUES I GOMILA: 

GrAcies, Sr. President. Un important mitjA de comuni
cació de les Illes va publicar fa un parell de setmanes una 
noticia segons la qual un conseller del Govem havia estat 
denunciat d'emmagatzemar residus industrials, amb la qual 
cosa contravenia clarament la normativa que, com tots vos
tes saben, s'ha de contravenir necessAriament perque en 
aquestes illes encara no tenim normativa. 

Em perdonarA el Sr. President que hagi presentat 
aquesta pregunta amb un cert to irónic, peró a la vista que 
algunes de les nos tres iniciatives en relació amb aquest as
sumpte no han tingut massa exit, m'he atrevit a presentar 
aquesta pregunta amb un cert to sarcAstic. 

És que el Govem, per tal de paBiar el greu problema 
de l'eliminació de res idus industrials, ha decidit que els 
Consellers se'ls emportin a casa seva, tal com deia la prem
sa; o tot és producte d'un excés de zel d'algun conseller d'a
quest Govem? GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Sr. Conseller de Comer~ 
i Indústria, Gaspar Olivero 

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

GrAcies, Sr. President. Ens trobam aquí davant una 
pregunta que ha fet el Sr. Moragues i davant una afirmaeió 
que ha fet al principi. Jo desconee aquesta noticia d'un mit
jA de comunicació on s'hagi denunciat un conseller sobre 
aquest tema, i em tem que no es degué denunciar per en
dur -se'n els fems a casa seva. 

Cree, Sr. Moragues, que jo pue estar gelós de segons 
quines coses, voste també i tots els diputats, gelós de se
gons quines coses, peró gelós d'un tema com aquest cre
gui'm que no hi estic en absolut, més aviat tot el contrari, 
ja que aixo ningú no ho vol dins casa seva. 

Efectivament, Sr. Moragues, voste sap, em consta que 
ha sap, com estA el pla de res idus solids a la nostra comuni
tat, i també sap que hi ha un projeete dels altres residus. 
En aquests moments, Sr. President, hauria de fer una mati
sació, de quins residus parlam? Perque la pregunta parla de 
residus industrials, i no sé si he de parlar de residus indus
trials o de res idus solids, d'acord amb el pla i amb els críte
ris que tenim aprovats, i els plans, un el de Mallorca, la so
lució que ja estA aprovada, i el de Menorca que és a infor
mació pública, i el d'Eivissa i Formentera que estA en re
dacció. 

Jo li agrairia, Sr. Moragues, que especificas una mica 
més aquesta pregunta, i també aprofit per dir-li que quan la 
vaig veure em va provocar un somrfs, perque és una mane
ra de treure un problema greu, pero almanco amb simpatia 
i no amb aquella oposició ferma; quan un problema és greu 
s'agraeix que es tregui amb ironia, peró amb efeetivitat. 

Li demanaria, Sr. President, que el Sr. Moragues m'es
pecificAs una mica més a quins res idus conerets es refereix 
amb aquesta pregunta. GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Moragues. 

EL SR. MORAGUES 1 GOMILA: 

Sí, Sr. President. Sin acritud, com diu uns deis nos tres 
dirigents, efectivament am és com hem presentat aquesta 
pregunta. Fa referencia coneretament als res idus toxies in
dustrials, i fa referencia també més concretament a un fet 
d'emmagatzamament d'olis industrials a un solar propietat 
d'un membre d'aquest Govern. 

Jo estic assabentat i el nostre grup també, que la Con
selleria d'Indústria ha dedicat durant els darrers mesas es
for~s intensos, i em consta, perque tene una bona relació 
amb la Conselleria i em consta que ha realitzat esfor~s in
tensos per tal de trobar una solució a aquest problema que 
és comú a tates les illes, i firis i tot m'atreviria a dir que és 
comú a tates les comunitats autonomes d'aquest país; per 
tal de trobar un problema que solucioni a cadascuna de les 
illes aquesta problemAtica que, a més, a Menorca, a les dar
reres setmanes ha produH algun cas extraordinari que ha 
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estat denunciat convenientment. 

Hauran de convenir amb mi, Sres. i Srs. Diputats, se
nyors del Govem, que el fet que transcendeixin a la premsa 
actuacions com aquesta no fa més que posar la guinda al 
pastel, com diuen en forastero Cree que no s'ha fet massa 
cosa durant set anys, i realment eIs darrers dies ja hem res
quillat el ridlcul. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Comer't i Indústria. 

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

Gracies, Sr. President. Ara podem comen¡;ar a parlar, 
perqu~ sembla ser que el Sr. Moragues es vol centrar en el 
tema deis olis, no a altres residus solids com podrien ser les 
piles de botó o les piles alcalines, entre d'altres. 

Hauria de fer una mica d'historia, i intentaré ser el 
més breu possíble. Referent a aquests olis bruts, que sÓn 
eIs olis de motor, Msicament deis cotxes, deixaré de banda 
eIs olis deis transformadors, per exemple; el Sr. Moragues 
diu que durant set anys no hem fet res, i jo he de dir que 
no, fa dos anys que ens hem posat en marxa perqu~ abans 
el tema deis olis bruts tenia una soluciÓ. Hi havia dues em
pres~ a ruvell nacional, una era LUDESA i I'altra ULI
BARRI, una a Girona i l'altra a Madrid, que eren les que 
havien de fer el reciclatge d'aquests olis bruts. Hi havia una 
subvenciÓ per part del MOPU, i una d'aquestes empreses, 
LUDESA concretament, fa suspensió de pagaments i des
prés té fallida preeisament perqu~ no rep la subvenció d'a
quest ministerio 

Davant aixo, ens trobam que només hi ha una sola em
presa a nivell espanyol, i no és suficient per al reciclatge de 
tots eIs olis bruts. Ens trobam que aquí, a la comunitat, hi 
ha uns emmagatzamaments d'olis perqu~ no hi ha cap em
presa que pugui fer aquest reciclatge. Davant aquesta pro
blematica ens posam en marxa i intentam trobar una solu
ció per no haver de dependre de Madrid. En aquests mo
ments, he de dir amb satisfacció que tenim gairebé el tema 
resolt, ja que a Mallorca hi ha una empresa que és gestora 
d'aquests olis, que a més té la subvenció de cinc pessetes 
per quilo d'oli que cremi; hi ha dues empreses més a Ma
llorca que són centres gestors, tenen el carnet provisional, 
quatre recollidors oficials provisionals; a Menorca Jli ha 
dues empreses i un recollidor: i a Eivissa hi ha una empresa 
gestora i un altre recollidor provisional. Estam pendents 
que a final de mes es puguin fer les analisis de la crema d'a
quests olis per, amb posterioritat, donar-los ja el carnet de
finitiu de centres gestors i de crema d'oli. 

Cree que d'aquesta manera es trobara aquesta difIcil 
solució als olis industrials de motor, i cree que sera una bo
na solució. He de dir en aquest moment que és la segona 
solució més idonia que recomana el ministeri, ja que la pri
mera és el reciclatge, pero en aquests moments és impossi
ble que una empresa faci el reeiclatge de tots els olis de tot 
I'Estat espanyol. Aquesta segona és la crema d'oli que, a 

més, esta subvencionada amb cinc pessetes el quilo. 

Esper que devers dia quinze del mes que ve, pendents 
de les analisis i de les proves que es fan, es pugui donar ja 
una so lució definitiva a aquest problema i puguem tenir la 
nostra solució propia i no haguem de dependre únicament i 
exclusivament del Govern de la nació. Gracies, Sr. Presi
dento 

1.5).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 317/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. lOAN MAYOL I SERRA, 
DEL GRUP P ARLAMENTARI NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el núm. 
317/91, sobre edificis constru'its amb vigues de ciment alu
minós, té la paraula el Diputat Sr. loan Mayol. 

EL SR. MA YOL I SERRA: 

GrAcies, Sr. President. VulI comen¡;ar disculpant-me 
per manca d'assessor gramatical, en aquestO cas, perque la 
formulació és un poc pobra, amb "possibles edificis cons
tru'its amb vigues de ciment aluminós" vull dir edificis supo
sadament constru'its amb aquest material. 

No neces$it refrescar la memoria deis Srs. Diputats per 
recordar que fa uns mesas hi va haver un esbaldragament 
greu a Barcelona, amb desgracies, d'un edifici constru]t 
amb aquest material, i que el conseller va anunciar que es 
farien estudis al respecte a l'ambit de les Illes Balears. Va
ren passar algunes setmanes, varem considerar que seria 
positiu que el conseller presentas breument la relació d'ac
tuacions o previsions que tengués, i, casualitats de la vida, 
diumenge va caure un edifici a Palma, segons sembla cons
truIt amb aquest material; afortunadament era un edifici 
deshabitat i no hi va haver desgracies personaIs. 

Pensam que aixo ens ho ha posat d'actualitat, encara 
que hagi estat després de presentada la pregunta, i creim 
que és molt oportú que el conseller informi al respecte. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (leroni Saiz i Gomila): 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Mayal, vamos a ver 
si puedo informarle brevemente de las actuaciones. 

Ante la posibilidad de que se hubiesen construido edi
ficios en Baleares, de una manera especial en Palma y en 
Eivissa, pero sobre todo en Palma, utilizando en su cons
trucción biguetas de cemento aluminoso, se constituyó una 
comisión de técnicos entre el Colegio de Arquitectos de 
Baleares, el Colegio de Aparejadores, los servicios de vi
vienda de la propia Conselleria y nuestro laboratorio de ca-



DIARI DE SESSIONS / Núm. 119 /13 de mare del 1991 8221 

lidad de la edificación. 

Se han estado estudiando las posibilidades que existen, 
posibilidades reales, prácticas de poder realizar este censo, 
y una vez conocido el censo poder hacer una inspección a 
todas y a cada una de las viviendas y poder elaborar un in
forme técnico sobre la situación en que están, porque, co
mo usted sabe perfectamente, no porque se haya utilizado 
cemento aluminoso en la construcción de biguetas, exclusi
vamente en las biguetas, si se ha utilizado en otros elemen
tos de la construcción no ofrece ningún peligro, pero ni si
quiera en eso quiere decir que sea peligroso, el cemento 
aluminoso era de uso legal, su utilización estaba regulada, 
sólo había que tornar unas ciertas precauciones especiales 
en la construcción de la biguetas, y posteriormente la habi
tual conservación y mantenimiento de los edificios. 

Las primeras reuniones pusieron de manifiesto las difi
cultades que existlan al respecto. Desplazados a Barcelona 
para tener contactos con el equipo de técnicos que estaba 
estudiando el problema en Barcelona para la Generalitat, 
se ha confirmado hasta tal punto esta dificultad que en 
Barcelona, ahora mismo, se están centrando exclusivamen
te en el barrio donde se produjeron las caídas de edificios, y 
han dejado para una segunda fase, casi casi a tiempo indefi
nido, el estudio del resto de la ciudad dadas las dificultades 
que tienen. 

En nuestro caso, unas primeras cifras estimativas llega
ron a decir que había la posibilidad de que se hubieran 
construido hasta veinticinco mil viviendas en Baleares, en 
las épocas en que se utilizaron estos cementos, y que posi
blemente se podrían haber utilizado, sin que fuese posible 
saberlo. 

Por la via de las licencias de obra dadas por los ayunta
mientos no se ha podido llegar a ninguna conclusión clara, 
y por los proyectos visados por el Colegio de Arquitectos, 
en unas fechas en que no estaban informatizados ese tipo 
de visados, también se ha presentado el trabajo, práctica
mente inabordable. 

Entonces, se han puesto en contacto con los importa
dores de cemento, posteriormente, a través de éstos, con 
los fabricantes de biguetas a los que se les suministró este 
cemento, y ahora a través de estos fabricantes de biguetas 
se está intentando llegar a detectar las obras en las que po
siblemente se empleó, y digo posiblemente porque los pro
pios constructores no saben exactamente en qué edificio se 
emplearon o no, incluso en muchos de los edificios se utili
zaban en las primeras plantas, y luego ya no se usaban, por
que en definitiva se trataba de unas biguetas de rápida 
construcción en un momento de boom que no permitía pla
nificar con tiempo suficiente el suministro de materiales de 
construcción. 

En concreto, se han iniciado ya las inspecciones a raíz 
de denuncias de los propios particulares, se ha establecido 
todo un mecanismo de realización de estas inspecciones a 
través de unos equipos que se han constituido ya, creo que 
son un total de cinco equipos, se está habilitando un presu
puesto de doce millones de pesetas para adquisición de 

equipo necesario y para honorarios de los técnicos ajenos a 
la Conselleria que tengan que intervenir, y se va a intentar 
poder, primero, hacer un censo completo de todos los edifi
cios donde se utilizaron; por otra parte, para no tener que 
hacer unos ensayos que, en definitiva, son ensayos de tipo 
destructivo, sobre todas estas estructuras y que podrían re
sultar alarmantes para los duefios de estas viviendas en las 
que no se ha acusado ningún defecto, y no tiene por qué 
acusarse, llegar a establecer a través de muestreo una pato
logía o una sintomatologia de cuándo podrían resultar de
fectuosas estas estructuras, a .fin de suministrar a los pro
pietarios de este censo de edificaciones una serie de nor
mas para que, cuando detectasen uno de estos síntomas, 
pudiesen recabar una inspección del equipo técnico, tan 
profunda corno sea necesario; pero si no han aparecido, 
bien porque las biguetas se utilizaron correctamente y por
que el edificio se ha conservado, no hay por qué alarmar a 
los dueños con unos ensayos absolutamente innecesarios. 

En esta linea se está trabajando, la verdad es que no ha 
habido excesivas denuncias de propietarios que hayan re
sultado alarmados a la vista de toda la información facilita
da por los medios de comunicación; de las que se han for
mulado y se han hecho inspecciones resulta que únicamen
te del orden de un veinte por ciento eran estructuras en las 
que se había utilizado cemento aluminoso, en otro ochenta 
por ciento eran estructuras normales que habían sufrido un 
deterioro por el paso del tiempo y no tenían nada que ver 
con la utilización del cemento aluminoso. Si los propieta
rios db estos edificios tienen acceso a los créditos de reha
bilitación que con carácter ordinario tiene establecidos la 
Conselleria, la Hnea de créditos propia de la comunidad 
más la línea de créditos convenida con el Ministerio de 
Obras Públicas, y si se llegase al caso, que hasta el momen
to no se ha producido, de que tuviera que establecerse una 
línea de créditos especiales porque así lo aconsejase el gran 
volumen de obras que necesitasen realizarse, se estudiaría 
esta posibilidad. De momento, no parece que se haya plan
teado, pero hasta que no se haya terminado el censo y la 
inspección correspondiente, no puede saberse. 

En cualquier caso, creo que es importante destacar 
que son muy pocas las denuncias de particulares que se han 
efectuado. También, en opinión de los técnicos especialis
tas que ha puesto a nuestra disposición tanto el Colegio de 
Arquitectos como el Colegio de Aparejadores, dicen que 
muchas de las construcciones que se construyeron en aque
llas fechas, entre los afias 50 y 70, muchas de ellas, con 
mucha anterioridad, ya han procedido a sustitución de for
jado, iÍícIuso muchas de ellas ya han sido demolidas prácti
camente en su totalidad. Fue una época en que las prisas 
hicieron construir con relativamente poca calidad y hay 
muchos edificios que ya han sido sustituidos o forjados 
completos sustituidos y que, en consecuencia, no tienen 
que ser objeto de ninguna inspección. Lo que pasa que no 
se sabe ni se puede saber a priori hasta que no se detecten 
uno a uno todos ellos. 

EL SR. PRESIDENT: 

S'ha esgotat en excés, l'han informat bé Sr. Mayal, pas
sarem a la pregunta segfient. 
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L6).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 327/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. V ALENTÍ VALENCIANO 1 
LÓPEZ, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

Per formular la pregunta 327/91, sobre el Llibre Blanc 
de la Indústria, té la paraula el Diputat Sr. Valentf Valen
ciano. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

GrAcies, Sr. President. L'any 89, en aquest Parlament, 
va tenir lloc una interpeHació i, com a conseqü~ncia, una 
moció amb la qual es va aprovar que el Govern elaborAs, 
en el termini d'un any, el llibre blanc d'indústria. Aquest 
termini es va exhaurir el novembre de l'any 90, ara fa cinc 
mesos. 

Concretament també, als pressuposts que es van deba
tre també el novembre del 89 de l'any 90, en aquests pres
suposts es va introduir una esmena de vint milions de pes
setes per elaborar aquest pla. 

At~ que el mes de novembre de fa cinc mesos, el mes 
de novembre del 90 aquest pla no havia arribat a aquest 
Parlament aquest mateix Diputat ja va demanar al Govern, 
no record si va ser a pIe o a comissió, quan durien aquest 
llibre blanc, i la resposta va ser que seria en aquest perfode 
de sessions que, preeisament, avui estam acabant. I en 
aquest sentit demanam quan pensa el Govern dur aquest 
Llibre Blane al Parlament Gr~cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Sr. Conseller d'Indústria 
Gaspar Oliver. 

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

Grll.cies, Sr. President. He de comen~r dient que de 
vegades la voluntat és més que la possibilítat, Sr. Valencia
no. Record que en aquell moment vaig dir que en aquest 
perfode de sessions, i he de lamentar en aquests moments 
haver de dir que no ser~ dins aquest perfode de sessions, ni 
tan sois abans de les eleccions, sinó que aquest llibre blanc, 
amb tata possibilitat, no estar~ fins a la proxima legislatu
ra, i possiblement molt avan~t ja l'any 91. 

El motíu és doble, com vost~ bé ha dit, en els pressu
posts de l'any 90, a la Conselleria ens trobam amb una par
tida de 30, i no 20, milions de pessetes per a la confecció i 
redacció del Llibre Blanc. Amb aquesta partida, vost~ com
prendrA que teníem dues possibilitats, o bé fer un llibre 
blanc amb el qual cobrir l'expedient, o intentar aprofundir 
al m~m per tenir un bon documento 

Ens trobam també, i ja ho vaig dir en aquella ocasió, 
que aquest any acaba el termini del pla de reindustrialitza
ció que, com vost~ sap era de quatre anys, pero a més ellli
bre blanc no només és per a aquelles indústries contempla
des dios el pla, sinó per a totes les indústries, és a dir, per a 
totes les indústries que -per entendre'ns vost~ i jo- tenen el 

CENAE corresponent dios indústria. 

El Llibre Blanc l'hem fet amb dos aspeetes. El primer, 
per tenir una fotografia de quina és la situació de la indús
tria en aquests moments, i el segon, per a mi aspeete Msic 
molt important, per poder comparar aquestes indústries 
amb les que tenim dios dos punts importants: el pla de re
industrialització i el cens industrial; i, al mateix temps, per 
poder trobar solucions i direetrius. Si tenim la fotografia de 
quan feim el pla de reindustrialització, en tenim una altra
de quan elaboram el cens industrial, i cree que és important 
la redacció d'aquest llibre blanc, pero a més poder treure 
conclusions de la comparació d'aquests tres moments. 

He de demanar disculpes, Sr. Valenciano, perqu~ real
ment cree que és molt dificil, pero al mateix temps, com a 
Govern, tenc la responsabilitat de treure un llibre blanc 
que sigui l'instrument millor possible, i no que per cobrir 
l'expedient haguem de treure un llibre blanc que gairebé no 
ens serviria per a res. Pero sí que em compromet, si vost~ 
vol, que puguem tenir una reunió conjunta amb la UniveT
sitat, que és qui redacta aquest Hibre, i que la Universitat 
els pugui donar tota la informació que vost~ demanen, els 
pugui dir amb quina situació es troba el llibre, i jo mateix 
els puc ajudar en compliment d'aquesta informació. 

Si die aixo, no és per paralitzar la informació del Go
vern, sinó perqu~ vost~ puguin estar ben assabentats de 
com funciona aquest tema,- pero que sApiguen també, al 
mateix temps, que hi ha' una dificultat operativa de temps i 
de feina. GrAcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Valenciano. Sigui breu, perque avui les preguntes 
semblen interpeHacions. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sr. President. A nosaltres ens sembla molt bé que les 
coses s'allarguin molt per tal de fer-le molt bé, si el Conse
ller vol venir al Parlament a fer una explicació juntament 
amb els tecrucs que ell consideri, via reglamentAria ho pot 
fer perfeetament i no necessita ser una reunió d'amics. 

El que passa és que quan es dilaten tant les coses, i si 
nasal tres dilatam tant aquest tema, només tenim un temor, 
i és que com que el dilatam tant, tal vegada quan arriben i 
trobem la solucíó, ja no hi haurll. indústria en aquell mo-
ment. " 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, un minut, menys d'un minut. 

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

GrAcies, Sr. President. Dues disculpes, primera, la me
va, i la segona també en nom de la Universitat. Nosaltres 
no ho hem paralitzat, pero la Universitat tampoc no pot 
complir amb el que nosaltres li hem demanat, perque té 
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mancan~ de temps per poder-ha dur a terme. 

1.7).- PREGUNTA RG.E. NÚM. 323/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. JOAN MAYOL 1 SERRA, 
DEL GRUP P ARLAMENTARI NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 323/91, sobre els impactes 
ocasionats per les obres del túnel de Sóller, té la paraula el 
Diputat Sr. Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

GrAcies, Sr. President. Intentaré ser breu. Sr. Conse
ller, quan en aquest Parlament es va parlar intensament del 
túnel de Sóller, es va parlar de dos tipus d'impactes: impac
tes urbanístics que entenem que estan solventats amb la 
llei, dita popularment del catAleg, o almanco en part; pen"l 
també hi ha un altre impacte, indirecte, pero puntual, quasi 
anecdotic, pero que pot resultar a la llarga o a la curta molt 
empipador, que és el tema de les escombreres del túnel, el 
volum important de materials extrets del forat. Sup<'>s que 
es comptava amb la construcció del port esportiu de la ba
dia de Sóller, i aixo no ha estat possible, i aixf veim com ara 
olivars, marjades i fins i tot marges de torrents estan inva
dits d'una manera successiva i aparentment sense cap plani
ficació pels abocaments prodults per les escombreres del 
túnel. 

A nosaltres ens agradaria saber si té previst corregir 
aquesta actuació, no es tracta de fer retrets, sinó de fer de
mandes, i voldríem que es corregís el més aviat possible. I 
si em permet -i entre par~ntesi-, li faria un prec, Sr. Conse
ller, i és que la resposta no sigui tan llarga perqu~ el detall 
-que li ha agraesc- és interpretat pel President com limita
ció dels meus drets parlamentaris per a la r~plica de la pre
gunta. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Lamento, Sr. Mayal, 
que la longitud de mi respuesta anterior le haya podido 
perjudicar dado el Reglamento de la Cámara, pero la pre
gunta requería una respuesta larga porque las gestiones ha
bían sido muchas. Lo lamento en cualquier caso y vaya ser 
brevísimo. 

Existen dos problemas distintos en los productos de la 
excavación del túnel, los de la boca norte y los de la boca 
sur, en principio ya se suponía que la única dificultad esta
ría en los de la boca norte, los de la boca sur se están ver
tiendo, por 10 menos de acuerdo con el estudio de impacto 
ambiental presentado ante la Comisión de Medio Ambien
te, de una manera correcta, y ha sido informado favorable-

mente. No así el de la boca norte, y consecuentemente ha 
sido informado negativamente por la comisión por enten
der que la propuesta presentada en los terrenos cercanos al 
acceso a Fornalutx, no eran adecuados ni tampoco las pre
cauciones que se habían adoptado. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Mayal. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

Gnlcies, Sr. President. Obviament jo no conec l'estudi 
d'impacte ambiental, pero el que sí 1i puc dir és que a la bo
ca sud també hi ha problemes, a la boca que dóna cap a Bu
nyola, si vosté hi passa, podrA veure que els abocaments es
tan disseminats d'una manera aparentment anArquica, co
breixen marges, hi ha oliveres enterrades, abocaments a vo
re res de torrents, i crec que és una situació que mere ix ser 
corregida. Jo no sé si el projecte era correcte, pero la reali
tat aparentment no ha éso 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sí, gracias, Sr. Presidente. No me estaba refiriendo a 
los vertidos que hayan podido hacer en las fincas cercanas a 
la boca, en definitiva en los movimientos de tierra y las acu
mulaciones de material que puedan hacerse en una finca 
privada, con el permiso del propietario, nosotros no pode
mos intervenir, salvo que pudieran crear algún problema 
en algún cauce de torrente, y que yo sepa no existe ningún 
problema al respecto, por lo menos yo personalmente no 
tengo esta información. 

Con independencia de esto, se presentó un proyecto de 
un vertedero especial para estos escombros, y éste sí que 
fue acompañado de un estudio de evaluación de impacto 
ambiental, que és a 10 que yo he hecho referencia. Muchas 
gracias. 

1.8).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 328/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. VALENTt VALENCIANO 1 
LÓPEZ, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el núm. 
328/91, sobre les ajudes del programa Thermie per a l'any 
1991, té la paraula el Diputat Sr. Valentf Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

GrAcies, Sr. President. El programa Thennie és un 
programa europeu que preveu ajudes en mat~ria d'inver
sions, investigació i foment de tecnologia o innovacions en 
tecnologies de tipus energ~tic. 



8224 DIARI DE SESSIONS / Núm. 119 /13 de mars; del 1991 

Hi havia una convocatoria, va acabar el termini el mes 
de gener d'enguany, per tant, aquesta pregunta és perque el 
Govem informi al Parlament de quants de projectes han 
enviat a Europa per fomentar aquest tipus d'investigació i 
de tecnologies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller d'lndústria, 
Gaspar Olivero 

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

Gracies, Sr. President. Per contestar al Sr. Valenciano 
he de dir que aquest programa comunitari del Thermie, és 
un programa molt concret i molt específic, ja que parla del 
foment de les tecnologies energ~tiques. Esta encaminat als 
programes energ~tics de la Comunitat, de l'Estat espanyol, 
i per tant també de la Comunitat Autonoma de les Illes Ba
lears quant a la diversificació energ~tica i el seu provel
ment. En aquest projecte, entenem que únicament i exc1u
sivament pel que sabem a la Conselleria, només s'hi pot 
acollir un programa, que és el pla de res idus solids indus
trials que en aquests moments és al Consell Insular, que és 
qui l'ha de gestionar. 

Aquest és l'únic programa que es pot acollir al Ther
mie .de la Comunitat Economica Europea, i en aquesta li
nia estam. Desconec que hi 'hagi altres actuacions d'aquesta 
comunitat que puguin tenir aquesta ajuda i aquesta subven
ció del programa Thermie. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. Per tant, aixo significa que el Govern 
de la Comunitat Autonoma no n'ha presentat cap, i com 
molt bé ha dit el Conseller, aquest és un programa precisa
ment per a la diversificació energ~tica, per al foment d'e
nergies alternatives, és a dir que amb foment d'energies al
ternatives no hem fet res, i aro en queda constancia. Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Co~eller. 

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

Sr. President, jo crec que no és el mateix Arnau que 
Mestre Arnau, no és el mateix dir que a aquest programa 
només s'hi pot acollir el pla de residus solids, que dir que 
en qüestió d'energies alternatives no haguem fet res. 

Si voste em demana sobre aquest programa, jo li con
test sobre aquest programa. Si voste em parla de diversifi
cació d'energies, li he de contestar una altra cosa, i l'he de 

remetre a les operacions de demostració d'energia fotovol
taica o a totes les operacions de demostració que tenim. 

No, no, Sr. Valenciano, les coses són aro com són, el 
que passa és que de vegades no ens agrada escoltar ni sentir 
el que no ens agrada. O l'he de remetre a l'operació de de
mostració que tenim amb GESA concretament, en el tema 
d'energia fotovoltAica. Pero no crec que sigui aixo el que 
vost~ vol sentir. Vost~ em fa una pregunta sobre aquest 
programa, no és que no haguem fet res, el que hem presen
tat és l'únic programa que pot presentar la Comunitat Au
tonoma, a més d'un projecte, d'un projecte, que ha de ges
tionar un consell insular, i és el pla de residus solids de l'i
lla de Mallorca, i les coses són aro com són. 

Pero si vost~ em demana qu~ ha fet la Comunitat Au
tonoma o que ha fet la Conselleria d'lndústria quant al 
programa d'estalvi i diversificació energetica, aquesta seria 
una altra pregunta, pero no digui vos te que no haguem fet 
res. 

1.9).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 324/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. lOAN MAYOL I SERRA, 
DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 per formular la pregunta registrada amb el núm. 
324/91, sobre l'ús d'herbicides i pesticides a l'ambit de les 1-
lles Balears, té la paraula el Diputat Sr. loan Mayol. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Realment no és sobre l'ús d'her
bicides i pesticides, sinó sobre si existeix informació a la 
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social respecte d'acci
dents o incidents provocats per aquest ús. 

Nosaltres sabem que és un tema important, sabem que 
els usuaris tenen una informació limitada, teoricament és 
una informació extensa perque els productes vénen enva
sats, etiquetats d'una manera correcta, pero tanmateix 
aquesta informació no sempre és assequible a les persones 
que els utilitzen per les propies condicions d'aquestes per
sones. De tant en tant hi ha informacions periodistiques 
d'incidents o accidents provocats per aquests productes, pe
ro no hem sabut trobar informació estadística a aquest res
pecte, i consideram que seria fonamental per valorar l'au
tentica immersió del problema i eventualment estudiar 
possibles solucions. 

Voldríem demanar al Conseller si existeix aquesta in
formació. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat, Gabriel Oli-
ver. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
TAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 
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Grades, Sr. President. Jo crec que aquesta pregunta 
l'haurien d'haver dirigida a la Conselleria d'Agricultura, ja 
que és la que periMicament fa unes anaIisis deIs herbicides 
que es fan servir. 

Nosaltres hem intervengut en qualque incident. En 
aquest moment, només hem trabat que al mes d'agost del 
87 es va realitzar per part d'inspectors d'aquesta Conselle
ria, una inspecció a la finca Son Mesquidassa, de Felanitx, 
que es dedica a l'estiu a collir taperes, perque hi havia ha
gut una esp~ie d'~zema que havia afectat aIs treballadors. 
Es prengueren mostres de les taperes i s'enviaren a Maja
dahonda, per tal d'investigar si eIs res idus deIs pesticides 
utilitzats superaven els Urnits assenyalats per la reglamenta
ció corresponent. No es va detectar cap presencia d'un deIs 
pesticides, i de l'altre hi havia res idus per sota del nivell 
permes. GrAcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MA YOL I SERRA: 

GrAcies, Sr. President. NosaItres llamentam la pobresa 
d'aquesta resposta, perque ens sembla molt més pobra que 
eIs problemes que realment existeixen. Ens consta que hi 
ha hagut intoxicacions per herbicides a voreres de carrete
res, de gent collint espArecs o mores, ens consta a nivell de 
premsa que hi ha hagut intoxicacions de persones que han 
utilitzat imprudentment organofosforats i han patit conse
qüencies, i desgraciadament aixo queda recollit a les esta
dístiques de sanitat com a intoxicacions, pero moltes vega
des no s'arriba a la causa. 

Pensam que seria importantíssim que aquesta informa
ció fos recollida i, entre eIs estudis que efectua esporMica
ment la Conselleria de Sanitat, li suggeriríem que recollís 
aquest tema com a prioritari. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

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

Gracies, Sr. President. Miri, nosaltres no feim estadís
tiques de totes les intoxicacions que passen aquí, són els 
hospitals, etc., són dades que avui en dia té l'INSALUD, i 
per ventura a ells eIs hauria de demanar aquestes estadísti
queso No crec que les estadfstiques o els casos que surtin a 
la prernsa -tots sabem la rapidesa amb que es recullen les 
notícies- siguin fiables científicament, científicament seria 
un estudi per ventura a realitzar per qui fa més de quaranta 
anys té el monopoli de l'assistencia sanitAria d'aquest país 
que és I'INSALUD, nosaltres recollim malalties obligato
ries i d'altres estudis que feim, pero indubtablement no tots 
eIs estudis. Gracies. 

II.2).- COMPLIMENT DE LA MOCIÓ R.G.E. NÚM. 
1577/90, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTA, RELATIVA A POLÍTICA CIENTÍFICA 
DEL GOVERN DE LA CA 

EL SR. PRESIDENT: 

Esgotat el punt primer, passam al punt segon, referit a 
compliments de proposicions no de llei o de mocions. 

Per entrar al debat de l'incompliment de la Moció 
núm. 1577/90, presentada pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a potitica cientlfica del Govern de la Co
munitat Autonoma, té la paraula la Diputada Sra. Teresa 
Riera. 

LA SRA RIERA I MADURELL: 

Sr. President, si em permet, demanaria que es llegfs el 
text del que vam aprovar, per favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Secretari Segon per fer lectura del 
documento 

EL SR. SECRET ARI SEGO N: 

"Gabriel Godino i Busquets, Secretari Primer del Par
lament de les Illes Balears, certifica que el PIe del Parla
ment de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 7 de juny 
del l'any 1990, va apravar la Moció R.G.E. núm. 1577/90, 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política 
científica del Govern de la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears, amb el text que es transcriu a continuació: 

D'acord amb el Decret del Govern 40/1988, de 14 d'a
bril, que determina la composició del Consell Regional de 
la Ciencia i la Tecnologia, es nomenaran els seus represen
tants de forma que hi participin els experts més qualificats 
de les diferents unitats d'investigació més significatives de 
les Illes Balears. Així mateix, es constituirA una comissió 
d'assessorament tecnic als efectes de proporcionar docu
mentació i suport científic al consell esmentat. 

1 perque així consti, amb el vist-i-plau del Molt n·lus
tre Sr. President del Parlament, expedesc la present certifi
cació als efectes pertinents. A Palma de Mallorca, a 26 de 
juny del 1990. Signat, el Sr. Godino, amb el vist-i-plau del 
Molt n·lustre Sr. Albert!." 

" EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra. Diputada. 

LA SRA RIERA 1 MADURELL: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Efectiva
ment, dia 7 de juny del 1990, és a dir, el darrer dia 7 de 
juny, aquest Parlament apravava la resolució que el Secre
tari acaba de llegir, res o lució derivada, com ell mateix ha 
dit, de la moció que sobre política científica del Govern 
d'aquesta Comunitat Autonoma havia presentat el nostre 
grupo 
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El Grup SOCIALISTA, a més d'interessar-se pel com
pliment d'un acord que en el seu dia va prendre aquest Par
lament, vol posar de manifest la seva preoeupació perqu~ 
un acord minim com aquest, en un tema tan important com 
el que vam dur a debat, després de nou mesos encara no 
tenguem constllncia que s'hagi consumat. 

Sres. i Srs. Diputats, aquell va ser un debat on b!\sica
ment esUrem tots d'acord, aquesta diputada des d'aquesta 
mateixa tribuna, en nom del Grup SOCIALISTA, entenent 
que es traetava d'un tema transcendental del nostre futur 
-paraules del mateix Vice-president-, va aeceptar tots eIs 
suggeriments de tots i cadascun deis grups parlamentaris 
d'aquesta Cambra per tal d'arribar a un consens almanco 
amb cinc deIs sis punts de la moció. Aixf consta al Diari de 
Sessions. 

Dones bé, la coalieió que dóna suport al Govern d'a
questa comunitat només va votar a favor d'un deIs punts, i 
va anar en contra, fins i tot, deis seus suggeriments, davant 
la perplexitat del públie assistent al debat, la majoria for
mat per membres de la nostra comunitat cient[fica. 

Sres. i Srs. Diputats, després de nou mesas no tenim 
constllncia que aquest punt s'hagi complert, i si qualque co
sa s'ha fet el Govem no ha informat aquest Parlamento En 
canvi, sembla que avui se'ns ha repartit un document de 
treball on es posa de manifest que s'ha fet qualque cosa, 
que s'ha treballat en la llnia del parc tecnologic que justa
ment era el tercer punt de la moció que no es va aprovar. 
La nostra perplexitat augmenta, estam contents al mateix 
temps, i de fet el que voldrlem dir és que encara queden 
quatre punts que no vam aprovar, o sigui que poden conti
nuar treballant en aquesta Unía. 

Sr. Huguet, diuen que la p~ci~ncia és la mare de la 
ci~ncia, potser és per aquesta via que vost~ valen aconse
guir bons cientlfies en aquesta Comunitat Autonoma. Vos
té ens va dir que aquest era el primer pas per fer després 
una bona planificació de la recerca, concretament vost~ de
ia: "Si tenim la composició d'aquesta nova comissió, i a més 
a més vosté aecepta la creació de la comissió d'assessora
ment técnic, cree que haurA de ser aquest organisme que ha 
de posar en manca", etc. "La postura és aquesta -més tard 
deia- per tant jo seria molt més partidari que aquests punts, 
número 1, 2 i 5 -recordi que el número 1 era estudiar la si
tuaci6, el 2 era un pla de recerca propi, i el 5 era aquell te
ma de difondre informació a les escoles i al ciutadll en ge
neral, voste deia-, sigui aquesta comissi6 la que ho tiri en
davant". 

Pero aquesta comissió, després de nou mesas encara 
no actua, i mentrestant continuarn sense saber quina és la 
situació real de la R + D a la nostra Camunitat Autonoma, 
per poder a partir d'aquí establir els criteris b!\sies per a 
una poUtica científica adequada a les necessitats i possibili
tats del nostre sistema ciéncia-tecnologia. Cantinuam sense 
aquell pla de recerca per als propers anys que el Grup NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES, rnitjanc;ant el seu porta
veu Sr. Serra, també reclamava. El Sr. Ricci deia que jo els 
posava tot un edifici de noranta pisos damunt, que primer 
s'havien de fer els fonaments i després planta per planta, 

han passat eIs tres mesas que vosté trobava que era un ter
mini massa curt per fer l'anlllisi de la situació, i en demana
va sis, n'han passat fins i tot nou i encara esperam, i no te
nim ni el tema del Cansell de Ci~ncia i Tecnologia en mar
xa. 

Pero no perdem l'esperan<;a, l'esperanc;a de que vosté 
parlava, Sr. Trias. Vosté ho va dir molt bé, la nostra moci6 
va ser una moció rigorosa que volíem que portés que el 
Govem despertés del somni massa llarg que podia acondu
ir-nos a perdre el tren de la modernitat, que el futur no era 
tan soIs platges i camps de golf, el futur no era ja l'actual 
desenvolupament, la seducci6 per l'economia i l'enriqui
ment especulatiu, sinó la perspectiva ecologica, científica i 
cultural amb una visió global interdependent i solidllria. 

Esperem que el proper govern comparteixi els nostres 
criteris. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. A causa d'un impre
vist de darrera hora, i no vull emprar un qualificatiu d'un 
bon company de corÍsell insular, pero pot ser que avui em 
trobi aquí bastant engrunat, en aquest moment. Crec que 
fer un reconeixement públic d'aquesta manera, de vegades 
és bo. 

Es tracta del compliment de la moció que va ser pre
sentada com a fruit d'un debat que vam ten ir aquí sobre 
política científica de 1'1+ D, que després es concretava en 
dos punts fonamentals, la constitució del Cansell Regional 
d'Investigació, i d'una comissió tecnica que li pogués donar 
suporto 

A0 és el que practicament va sortir aprovat de la mo
ció, cosa que no limitava cap de les actuacÍons que havia de 
ter el Govern de la Comunitat Autonoma paral-lelament 
amb el tema de 1'1+ D que no tenia res a veure. Dit d'una 
altra manera, no s'havia d'aturar cap iniciativa ni cap aetivi
tat esperant que estas constituIt aquest consell regional 
científico 

Respecte d'aquest compliment, la pritnera cosa que 
s'ha de dir és que haguéssim pogut presentar una comuni
cació de tates les gestions que s'havien fet i de quina mane
ra s'havien fet, per saber amb quina situaci6 ens troMvem. 
Avui, i aquí faig compromís de la setmana que ve donar 
puntual explicació, ja sigui per escrit, en cas que no es pu
gui convocar una comissi6 express a per a aixo, de totes les 
aetivitats que s'han duit en aquesta materia de 1'1 + D des 
que es va fer la interpel-lació fins al dia d'avui, per saber 
quines altres activitats, encara que no siguin motiu del 
compliment d'avui, i que en aquest moment no les hi puc 
ressenyar perque no les tene, pero amb molt de gust infor
marem. 

-
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Grau de comptiment. Hem de dir el següent. El primer 
que es va fer va ser una proposta de nomenament com a 
membres del consell regional a les conselleries afectades, jo 
record que em vaíg coordinar amb les Conselleries d'Obres 
Públiques, d'Agricultura, de Sanitat, d'lndústria, no sé si 
me'n deixo alguna altra, pero de les conselleries afectades, 
a entitats i institueions relacionad es amb la investigaeió i la 
teconologia. En aquests moments ja comptam amb catorze 
representants que poden constituir el futur consell regio
nal, i entre d'altres hi figuren el Centre Metereolagic Zonal 
de Palma, l'Institut OceanogrAfie de les Illes Balears, l'ICE 
de la Universitat i l'Institut d'Estudis Balearics, entre re
presentants d'altres entitats i conselleries. 

Per altra banda, es va tenir una reunió a Palma de tots 
els representants esmentats per tal de fer una primera tro
bada i un contrast d'opinions, i per tal de rebre informació 
directa del consell nacional de 1'1+0, amb la pres~ncia del 
secretari general i dels coordinadors d'Arees. 

Per altra banda, també s'ha mantengut una relació per
manent amb el vice-rectorat d'investigació cientifica de la 
nostra Universitat per tal de comptar amb les unitats d'in
vestigació més significatives i elaborar un projecte t~nic 
per al funcionament d'una possible comissió assessora t~c
nica. S'havien mantengut contactes amb el Vice-Rector de 
la Universitat. Per tant, tenim que la comissió cient[fica o 
el consell regional es pot constituir, i que la comissió d'as
sessorament t~cnic es constítuira en el moment que aquest 
projecte t~cnic estigui totalment conelos, amb la participa
ció directa de la Universítat, amb la qual estam elaborant 
aquest projecte t~nic. 

Aquesta actuació d'aquest projecte t~cnic per fer des
prés aquesta comissió espec[fica, va ser replantejat per do
nar compliment a la moció que s'havia aprovat. També s'ha 
entrat en contacte, ara darrerament, amb el nou Vice-Rec
tor d'Investigació, Doctor Andreu Palou, als efectes de con
cretar tot un nou pla d'actuació que permeti la definició 
d'un programa d'investigació adient en la constitució d'una 
manera definitiva del consell regional i de la comissió t~
nica d'assessorament. 

En aquest sentit, cree que estam en disposició de dir 
que el pla d'acció més global i ampli que es pugui dur, po
dra estar en manca abans que finalitzí l'any 1991, i esper 
que en menys d'un mes ja es pugui constituir aquest consell 
regional de manera definitiva, i que el projecte de la comis
sió t&nica d'assessorament també pugui estar, si no con
sensuat, si les Hnies mes tres ja posades per arribar a acords. 
A~, quant al compliment de la moció. 

Hi ha tota una serie d'activitats i actuacions fetes que 
en aquest moment llament moIt no poder-les-hi relacionar, 
pero em compromet a enviar-ti directament a voste una co
municació, en manco de set dies i per escrit. GrAcies, Sr. 
President. 

EL SR.·PRESIDENT: 

Té la paraula la Diputada Sra. Riera. 

LA SRA RIERA 1 MADURELL: 

Gracies, Sr. President. Sr. Huguet, permeti'm, primer, 
que el feticiti, perqu~ m'acaben de dir que avui és el seu 
aniversari, aleshores em sap molt de greu haver duit aquest 
tema un dia com aquest, i amb molt de gust esperaré la set
mana que ve per rebre més informació. 

De totes maneres, ens agradaria que tot aixa que ens 
ha dit sigui abans del seu praxim aniversari, és a dir que 
aquí, un any en aquest tema no vol dir que es deixa de fer 
feina un any, sinó que en perdem un. Per tant, mentre 
aquests nou mesos hem anal fent coses pero sense un ter
mini, sense un programa, sense una s~rie de coses, han anat 
sortint convocatories importants, ha sortit la convocatoria 
de projectes concertats deis programes nacionals, concer
tats amb la indústria, no sé si el Sr. Conseller d'Indústria en 
sap alguna cosa, han anat sortint també ajuts dins el pro
grama d'estímul a la transfer~ncia deis resultats de la inves
tigació des de les universitats i els organismes públics d'in
vestigació als sectors productius, han sortit les beques de 
formaci6 del personal de professorat i de personal investi
gador, han sortit les subvencions per als programes secto
rials de promoció general del coneixement, i un llarg etc. 

Com li deia, perdre un any en aquests temes no és dei
xar d'anar endavant, sinó que és retrocedir un any. Moltes 
grAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Vice-president del Govem. 

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

Sí em permet dins aquest to entre amics, per dir-ho de 
qualque manera, esper que d'aquf a un any em tomi desit
jar els molts d'anys, vost~ des d'allA i jo des d'aqu!, i ens pu
gui dir que hem complit. 

De tates maneres, jo entene que hi ha un error de 
principi, i jo I'he assumit, perqu~ som una persona a qui no 
cauen els anells per assumir errors quan som conscient que 
els hem tenguts, i és que el que jo li he explicat avui s'ha
gués pogut estalviar si fa un mes o dos li hagués enviat una 
comunicació dient qu~ és el que havíem complit. Per tant, 
assumit a~, tal vegada avui ens haguéssim pogut estalviar 
aquesta explicació. 

El que ti he de dir, i erec que a vost~ li consta, és que 
no hem perdut aquests nous mesos ni aquest any, tal vega
da no hem anat tan accelerats com voste voldria que anas
sim, no ho pos en dubte, pero no ha estat ni per falta de vo
luntat ni per desidia, haura estat per dificultats imputables 
a qui sigui, no vull dir únicament i exelusivament als altres 
que han de participar en aquest consell regional, sinó tal 
vegada també a nosaltres mateixos. 

No obstant a~, jo crec que una volta estigui totalment 
establert, perqu~ voste és conscient que és molt mal de fer 
consensuar el que ha de ser un cansell regional d'investiga-
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ci6, perqu~ en aquests camps, com a tots, tothom s'hi vol 
sentir representat i no tothom s'hi pot sentir representat, 
després de poder establir quins s6n els mecanismes i les ba
ses per fer el conselI t~c d'assessorament, que jo consi
der que és p~ fonamental, que l'altre tal vegada seril més 
una comissi6 política, i que el fonamental, el que ha de 
marcar realment quins s6n els programes, quines s6n les 
actuacions i en quíos .camps ha d'anar el conseU regional 
cienUfic, ha de ser precisament aquest assessoramellt tecnic 
que és l'entes, mai del m6n podran decidir, crec jo, si no 
s6n suficientment entes os en un programa o en un aItre. 

No obstant a~, continua el compromís que jo li envia
ré a voste en manco d'una setmana la relaci6 de totes les 
aCluacions que s'han fel en aquestS nous mesas, que no se
ran lotes les que voste voldría, pero segur que després de 
llegir-ho dirA que no hem perdut un any, tal vegada nosal
tres haguéssim fet més, per() no han perdut un any. Oril
cies, Sr. President. 

n.1).- COMPLIMENT DE LA PROPOSICIÓ NO DE 
LLEI R.G.E. NÚM. 1575/89, PRESENTADA PEL GRUP 
PARLAMENTARI SOCIALISTA, RELATIVA AL CON
TROL DE LA LEISHMANIOSI PELS SER VEIS DE 
MENESCALIA DE LA CONSELLERIA DE SANITAT. 

EL SR. PRESIDENT: 

P_er comen~r el debat sobre el compliment de la Pro
pbsició no de Llei núm. 1575/89, relativa al control de la le
ishmaniosi per part deis serveis de menescalia de la Conse
lleria de Sanitat, per part del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, té la paraula el Diputat Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Grékies, Sr. Presidenl. La Comissió d'Assumptes So
cials d'quest Parlament, día 29 de noycmbre de I'any passat, 
perdó, de ¡'any 1989, va aprovar La segilent proposició no 
de llei presentada pel nostre grup: 

"1.- EIs ajuntaments i cllniques veterinAries de la Co
munitat Autónoma de les Illes Balears elaboraran un cens 
deis cans de les nos tres illes i es prendran mesures adients 
per tal de controlar i erradicar la malaltia de la leishmanio
si. 

2.- La Conselleria de Sanitat i Seguretat Social establi
ra el sistema de diagnostic especffic per a l'illa de Menorca. 

'. 

3.- Que es dugui un control serologic de la leishmanio
si de tots els cans que entrin a l'illa de Menorca, aixi com 
de tots els cans que surtin de les mes Balears." 

I aquesta proposició no de Uei, que no era l'original 
que va presentar el Grup SOCIALISTA, va ser consensua
da entre tots els grups de la Comissi6 i va ser aprovada per 
unanimitat. 1 die a~ per djr que no només va ser una pro
posició no de Uei socialista, sin6 que cree que va ser una 
proposici6 no de !lei de tots els grups. 

El nostre grup va ser el primer que dins aquesta Cam-

bra va comen~r a parlar de leishmaniosi i va dir l'impor
tant que era per a les nos tres illes, que aquesta malaltia po
dia transmetre's a les persones i va avisar que el perill que 
hi havia era que, si en aquests moments Mallorca tenia un 
grau d'implantaci6 d'aquesta malaltia, hi havia el perill que 
passés a les persones, com fou el cas de Marratxf, on hi ha
gué casos de leishmaniosi humana, i que passés a Menorca 
on sembla que no hi havia cap caso 

El nostre grup ha vingut seguint aquest tema i va de
manar una compareixen~ del conseller, perqu~ va presen
tar un llibre a prems, i als grups que varen presentar aques
ta proposició no se'ls havia lliurat, es va !liurar després, pe
ro en aquesta compareixen~ el conseller no va explicar si 
s'havien complert els tres punts que marcava la proposició 
no de llei. 

El maig del 1990, el Col'legi Oficial de Veterinaris va 
treure una nota als mitjans informatius en clara concordAn
cia amb aquesta proposició no de Uei. Aixi deia la nota: 
"Que les tres mesures importants per intentar erradicar la 
leishmaniosi eren: evitar els cans vagabunds -cosa molt 
semblant a dur un cens correcte de canso; segon, controlar 
el vector, eLs flebotomus perniciosos; i tercer, el control se
rologic sistemAtic deIs cans de les zones més afectades". A 
més instava que la Conselleria fes un programa oficial de 
Huita contra la leishmaniosi en coHaboració amb les dife
rents institucions. 

El nostre grup vol reconeixer que la conselleria -no 
vuU dir que tot el merit sigui nastre, peró si a través d'a
questa proposici6 no de llei i de la compareixen~, s'ha in
teressat molt més pel tema de la leishmaniosi. Fa poes dies 
ha sortit a informaci6 pública que s'ha fet aquí a Mallorca, 
amb els auspicis de la conselleria, una reunió de sis comu
nitats autonomes, amb el Ministeri de Sanitat ¡ l'Institut 
CarIes m, on es confirmava la gravetat de la situació d'a
questa malaltia, i també la seva desigual distribució entre 
les tres illes, que a certes zones de Mallorca hi havia un 
20% de la població de cans afectat, que a Eivissa i Formen
tera l'afectació era important, pero no tant, i que Menorca 
encara que estava afectada. 

Per tant, aquesta proposició no de llei que es va apro
var en aquest Parlament pel que sabem no ha estat com
plerta com a tal i ens agradaria que la conselleria expliqués 
aquí que és el que s'ha fet en aquests tres punts, no que ens 
conti les reunions que han fet i els llibres que han fet, sinó 
respecte d'aquests tres punts. Volem saber si el cens de 
cans esta en marxa, si s'ha establert un sistema de diagnos
tic específic per a l'illa de Menorca i si s'ha duit un control 
serologic deis cans que entren a Menorca i deIs cans que 
surten de Mallorca. 

Res més, gnkies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat, Sr. Gabriel 
Oliver. 

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

Gr~cies, Sr. President. A pesar que m'han demanat 
que contesti especfficament alguna cosa, supos que puc 
parlar i contestar a la meva manera, de la mateixa manera 
que la pregunta l'ha fet també a la seva manera. 

El cens de cans, en principi voldria significar que és 
una obligació que ha d'acomplir cada ajuntament, que s'ha 
de confeccionar anualment i s'ha de remetre a la Conselle
ria d'Agricultura que és la competent en qüestions veteri
nAries relatives a animals vius, i també a la de Sanitat per al 
seu coneixement. Aquesta obliga ció ve establerta a les or
dres conjuntes que cada any s'editen per ambdues conse11e-
ries. . 

Evidentment, en aquest cens, s'han d'ineloure els ma
lalts que es vacunen a elíniques veterimlries, ja que també 
l'ordre contempla que els veterinaris de clfniques privades 
ho comuniquin als titulars. 

Pel que fa al control i diagnostic per Huitar contra la 
leishmaniosi canina, les mesures a adoptar són compreses 
al programa que la Conse11eria de Sanitat i Seguretat So
cial ve desenvolupant al respecte, incardinat al programa 
nacional de 11uita contra aquesta malaltia, no és que fos el 
que hi va haver aquí, una reunió esporMica amb una s~rie 
de comunitats, sinó que és un programa derivat del Conse11 
Interterritorial que té aquest programa i que -contempla 
aquesta lluita. Només amb un coneixement previ és possi
ble establir mesures de lluita i comprovar l'efectivitat d'a
questes mesures, comparant les dades de preval~ncia actual 
amb les que s'obtendran posteriorment a l'aplicació de les 
mesures de Huita. 

En aquesta fase ens trobam les cinc comunitats auto
no mes annexionades al programa nacional, no sis, que són 
Balears, Val~ncia, Múrcia, Navarra i Madrid, que periOdi
cament es reuneixen per discutir la marxa del programa i 
exposar les dades obtingudes, i la darrera reunió, efectiva
ment, es va fer la setmana passada a les depend~ncies de -
I'Hospital Joan March. 

La ConseHeria de Sanitat va realitzar un primer estudi 
epidemiologic de la leishmaniosi canina, aquest estudi es va 
reali1zar mitjanr;ant la coHaboració de les clfniques veteri
nAries, amb un gran nombre de mostres de s~rum de ca de 
diverses zones de la nostra comunitat autonoma, i amb aixo 
vArem obtenir un primer mapa de distribució geognHica on 
hí havia aquestes dades de més o manco el 20% a segons 
quínes zones. Aquest percentatge és alt, pero es dóna tam
bé a altres Arees geografiques de la península, la mitjana 
nacional d'un 5 o 6% inelou totes les zones, les que no en 
tenen í les que en ten en. 

El 1990, seguint les directrius d'aquest programa na
cional es va optar per aprotitar les concentracions de vacu
nació antirnlbica de l'estiu, ja que donen la possibilitat 
d'obtenir una mostra nombrosa i representativa de la po
blació. Es va aprovar un projecte d'inversió d'1.900.000 i 
busques pessetes que inelola la contractaCÍó d'un veterinari 
per obtenir mostres i fer les anAlisis al laboratori de la 

Canselleria. Aquest estudi va incloure una s~rie de munici
pis, i amb tot aixo es va determinar un nou mapa on la fre
qMncia havia disminuIt, els cans positius varen ser fins a 
un 13'1% a les zones més afectades, i a altres varen ser 
manco. Els resultats que vArem obtenir es varen enviar in
dividualment als propietaris de cada ca, i se'ls aconse11ava 
que es posassin en coneixement del veterinari cHnic que ha
via at~ l'animal. Al mateix temps, es va remetre als veteri
naris una circular informativa. 

Independentment d'aquestes accions, la conselleria va 
realitzar de manera gratuita el diagnostic de laboratori amb 
les mostres de s~rum que envia als veterinaris cHnics, a ti 
que els cans sero-positius tenguin un control i es puguin 
prendre pel cHnic les decisions oportunes. S'ha confeccio
nat un pla de declaracions mensual no individualitzades per 
municipis. 

Durant aquest any s'ha de realizart un mostreig a Ei
vissa i Menorca aprotitant també la campanya antírrAbíca. 

Consideram, de totes formes, que és ínteressant ressal
tar que el que a la conse11eria li compet, l'ocupa i tí preocu
pa, és la leihsmaniosi com a malaltía de l'home, pero com a 
malaltia del ca, és evident que compet a altres instAncies. 
La leishmaniosi a l'home, com vost~ sap, dóna dos quadres 
cHnics, el cutani i el visceral, és una malaltia de declaració 
obligatoria des del 1982, a pesar que encara existeixi una 
ex4>tencia de subdeclaració de casos sobretot amb la maDi
festació cuti\nia. La leishmaniosi visceral s'aproxima més a 
la realitat. Fins al 87 es declaraven de O a 4 casos a tot Ba
lears anuals, a partir del 88 es declararen de 8 a 10 casos 
anuals, i a l'any 90 es va arribar a tot Balears a 11 casos. 

Aquesta malaltia en l'home, també ho sap, és curable 
sempre amb un tractament distint, l'home té una resposta 
immunitAria molt positiva enfront d'aquesta malaltia. 

Per últim, pel que es refereix de manera més concreta 
a l'illa de Menorca, hem de destacar que la Dra. Seguí va 
fer un estudi sobre 751 cans, i només 4 resultaren positius, i 
eren casos importats, per la qual cosa es pot considerar l'i-
11a indemne, mai no s'ha declarat cap cas humA, i són de de
claració obligatoria. 

Així mateix hem rem~ oticis a la Companyia Transme
diterrAnia i a Aviaco a ti i efectes de con~ixer les entrades i 
sortides d'animals de l'esp~ia canina. Transmediterrania 
ha contestat, Aviaco no, pero en contestació telefonica ens 
digtieren que els era impossible coneixer aquesta dada ja 
que els cans viatgen com a carrega i no s'especifiquen al 
seu amu informAtic. A pesar de tot, organitzar un control 
d'aquest tipus no corres pon a aquesta conselleria en la seva 
execució, perqu~ no té compet~ncies en el control d'ani
mals vius, i fins i tot el tema entraria en competencies de 
saDÍtat exterior. 

VArem facilitar des del 85, als veterinaris de Menorca, 
la realització del diagnostic de la leishmaniosi canina a par
tir dels serums i frotis que es remeten als nos tres laborato
ris i alllarg de 10ts aquests anys totes les mostres que ens 
han enviat per diagnostic han estat sempre negatives. 
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En conclusió, crec que desenvolupam un ampli ventaH 
d'accions dins el marc del programa nacional de Huita con
tra la leihsmaniosi, al qual estam incorporats i que evident
ment inclou també l'illa de Menorca a ti i efecte d'intentar 
erradicar tant com sigui possible aquesta malaltia a l'ambit 
de tata la nostra comunitat autónoma. 

Gracies, Sr. President. 

111.1).- DIRIMIR L'EMPAT DE LA COMISSIÓ 
D'ORDENACIÓ TERRITORIAL SOBRE LA PROPO
SICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 2802/90, PRESENTA
DA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, RE
LATIVA A ESBALDREGAMENTS DE PARETS DE 
LA CARRETERA P ALMA-ALCÚDIA 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al punt III de l'Ordre del Dia, referit a propo
sicions no de llei. L'apartat primer d'aquest punt és que ha
vent-se produH empat a la Comissió d'Ordenació Territo
rial, d'acord amb l'establert a l'article 90.3 del Reglament 
de la Cambra, procedeix sotmetre la qüestió a la decisió 
d'aquest plenari als efectes de dirimir l'empat. El Sr. Secre
tari primer farA lectura del text de la proposició no de llei 
que se sotmetrA seguidament a votació. 

EL SR. SECRET ARI PRIMER: 

"El Govem de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba
lears, amb carActer d'urgéncia, arreglarA tots els esbaldrega
ments de parets de la carretera Palma-Alcúdia, per tal d'e
vitar que un actual planejament negligent de conservació 
de la carretera acondueixi a situacions irreversibles". 

EL SR. PRESIDENT: 

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

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen po
sar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 27; vots en contra, 
29; abstencions, cap. Queda rebutjada la proposició no de 
llei que acabam de sotmetre a votació. 

III.2).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
218191, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, RELATIVA A 
ELABORACIÓ PER PART DEL GOVERN D'UN PLA 
QUADRIENNAL D'INVERSIONS ALS DISTINTS MU
NICIPIS DE LES ILLES BALEARS. 

1 passam al debat de la Proposició no de Llei registra
da amb el núm. 218/91, presentada pel Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, relativa a elaboració 
per part del Govem d'un pla quadriennal d'inversions als 
distints municipis de les llles Balears. Per defensar aquesta 
proposició no de llei, té la paraula el Diputat Sr. SebastiA 

Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. No perque 
estiguem a tinals de legislatura, el nostre Grup Parlamenta
ri NACIONALISTA I D'ESQUERRES ha volgut deixar 
de banda plantejar amb la seva concreció un dels proble
mes que veim grossos en aquest govern que ha actuat du
rant vuit anys, i és el de la manca de programació, el de la 
manca de coordinació, el de la manca d'objectius clars i 
concrets en política social, en política económica, en políti
ca cultural, en poHtica territorial. 

Pensam que s'ha estat actuant amb un sístema de puzz
le, amb un sistema de joc, amb un sistema que ens du que a 
hores d'ara, quan acaben els vuit primers anys de la nostra 
autonomia, per una banda és evident, és clar que s'ha de re
formar l'Estatut i que hi ha d'haver un finan<;ament millor 
d'aques ta comunitat autónoma, peró per altra banda també 
és cIar que ens trobam davant un conjunt d'actuacions des
filagarsades unes de les altres, sense un nueli vertebrador 
de projecte de país i, en conseqüencia, sense el que s'entén, 
des de l'óptica de la programaeió, com a una vertebració 
del país, com a un projeete, com a, en definitiva, uns eixos 
vertebradors de les distintes poHtiques. 

Per aixo, nosaItres entenem que hi ha necessitats so
cials, culturals, eronórñiques, hi ha manqt de coordinació 
amb els ajuntaments, amb els consells insulars, amb el Go
vero de l'Estat i hi ha, a la vegada, un conjunt d'actuacions 
com és ara un pla de carreteres, un pla de reindustrialitza
ció, un pla quadriennal d'acció social, uns plans d'equipa
ments esportius des dels consells insulars, uns plans d'ai
gües i clavegueram des d'un consell insular determinat, pe
ro amb poquíssima planificació i coordinació amb el Go
vero de la Comunitat Autónoma, i fins i tot tot un conjunt 
de projeetes de darrera hora, com és un pla de la dona, com 
són uns eixos basics per a un model educatiu o per a un 
pare tecnológico 

Debats parcials, n'hem tengut molts, fins i tot hem ten
gut el debat de l'ordenació turística, fins i tot hem tengut el 
debat del pla sectorial del Pla de Mallorca, peró, de fet, 
quin grup parlamentari pot dir, quin diputat pot dir, quin 
ciutada pot dir que hi ha uns eixos vertebradors d'un país 
on es tengui en compte des del sector turístic, passant pels 
problemes socials o pels problemes educatius? 

Es per aixo que analitzant els problemes de finan<¡a
ment de la nostra autonomia, analitzant els problemes d'u
na autonomia que ha de créixer en competéncies i ha de 
créixer evidentment en auto-responsabilitat i en responsa
bilitat, és quan hem plantejat, creim nosaltres que amb un 
rigor a partir de les dad es de les Beis de pressuposts, a par
tir de les actuacions que el Govero té dia a dia, és qua n 
hem plantejat aquesta necessitat que s'aetuY en un pla qua
driennal d'inversions en els municipis de les illes, sobretot 
en aquells que tenen problemes socials o económics més 
clars i que participin en aquest disseny els consells insulars 
i la Federació de municipis. 
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Aquest objectiu d'una certa programació ens pareix 
que és indubtablement urgent si es vol després poder coor
dinar -se bé amb l'administració de l'Estat i, evidentment, 
amb el sector privat. Nosaltres creím que el sector privat 
mai no entrarA vertaderament a una dinAmica de coordina
ció, maí no entrarA vertaderament a uns eixos de vertebra
ció d'aquest país, de bon de veres, si no hi ha una progra
mació clara, si no hi ha uns objectius c1ars, si no hi ha, en 
definitiva, un projecte de país. 

EIs darrers exemples que ens han arribat després de 
presentar aquesta proposició no de llei han estat, jo diria 
que fins i tot ens han espantat, sobretot les polítiques so
ciaIs de l'executiu duites a comissions parlamentAries les 
darreres setmanes, temes de disminucions, temes d'atenció 
a la tercera OOat, temes de droga, etc., encara més ens han 
duit a veure com en temes tan c1aus com eIs socials, el Go
vem té una auto-complaen~ absoluta, estA satisfatfssim del 
que fa i no té horitzons de canvi ni de millora amb proble
mes que els ciutadans del carrer noten cada dia, i és més 
que evident que davant aixo és quan el grup diu, bé, és més 
que necessari, més que urgent l'elaboració d'aquests projec
tes, d'aquests plantejaments globalitzadors que parlin d'e
conomia, que partin de societat, de problemes sociaIs, que 
parlin de cultura, que parlin d'educació, és a dir, vertebrar 
el país. 

Pero també hem analitzat a veure si aquesta proposta 
nostra avui tenia unes possibilitats, no de ser aprovada, que 
aixó ho han de dir els portaveus i els diputats amb el seu 
vot, sinó si tenia un poc de vertebració real. 1 hero analitzat 
el grau de compliment deIs pressuposts i dels programes 
que ens vénen donats al Pressupost de la Comunitat Autó
noma, i certament que hi ha qüestions esperan~dores, cer
tament des de l'optica de la programa ció s'ha anat millo
rant lleugerament els darrers anys dins les lleis de pressu
posts, dins els projectes de llei de pressuposts, pero llavors 
anant per conselleries és quan trobam que es desdiuen 
completament aquests mfníms programes que ens vénen a 
la llei de pressuposts, si ja debatem amb ~rnfasi crftic la llei 
de pressuposts, després el que té en positiu quant a progra
mació i a coordina ció ho van desfent les distintes conselle
ries o gran part d'aquestes conselleries. 

El model territorial n'és un exemple, no hi ha les di
rectrius, no hi seran, indubtablement, la Federació de mu
nicipis no ha estat en absolut potenciada, la LIei de con
sells insulars no ha estat desplegada adequadament més 
que amb papers a darrera hora desbocats. 

CIar, a partir d'aquestes observacions, el nostre grup 
va pensar, si anam a un debat rigorós, ens haurero de tensar 
insuficientment si es vol negar aquesta viabilitat, quaIsevol 
govem liberal, qualsevol govem de l'Eurapa occidental mí
nimament democrAtic fa el que nosaltres prapugnam, el 
Govem d'aquf, no ho ha fet, pero nosaltres, en aquest mo
ments, ens pareix esteril completament un debat com el 
que es té a determinades lleis, com per exemple la d'inicia
tiva legislativa popular, que d'aquf un poc votarem i a la 
qual es desfigura completament el que hauna de ser, la ne
gació per part deis grups hegemonics que, per exemple, el 
sfndic de greuges s'aprovi en aquesta legislatura, quan s'ha-

via aprovat, o el salari social que s'aprova la llei en principi 
pero que no es podrA tramitar. 

Es a dir, davant aquestes actuacions neguitoses, opas a
des a anar creant país, oposades a anar obrint camí, és 
quan, després d'haver defensant amb ~mfasi aquesta pro
posta, demanam que no es voti, que quOOi retirada, perqu~ 
les circumstAncies poHtiques evidentment no conviden a te
nir un debat optimista, sinó més bé pesimista. GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grAcies, Sr. Serra. Atenent la seva petició, que
da retirada la proposició no de llei que acaba vost~ de de
fensar. 

lII.3).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI RG.E. NÚM. 
227/91, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA, RELATIVA A REHABILITACIÓ DELS 
NUCLIS RURALS DE LES ILLES BALEARS. 

Passam a la Proposició no de Llei núm. 227/91, subs
crita pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a reha
bilitació deIs nuc1is rurals de les Illes Balears. 

Pausa. 

Per defensar-la, té la paraula el Sr. DamiA Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (DamiA): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Després d'aquest 
incident continuarem la sessió, tot i que sembla que l'inte
res ja és més a les proximes eleccions que al proxim punt 
de l'Ordre del Dia. 

Amb tot i aixo, convé recordar que el tema que ens 
ocupa no és un tema anecdotÍc, sinó que és un tema de 
gran inter~ en l'aspecte patrimonial que conté un doble 
vessant, per una part, incid~ncia quant a ordenació del ter
ritori, peró -í voldria posar insist~ncia en aquest punt- so
bre l'aspecte patrimonial. 

La situació d'aquesta illa -i és un tema que l'he plante
jat moltes vegades debatent aspectes de la nostra cultura-, 
les Illes Balears, sobretot Mallorca en aquest cas, presenta 
una doble problemAtica, per una part, un urbanisme que 
invadeix nous espais, i per l'altra, un abandonament de w
nes d'ocupació historica que per a110 que s'exposa a l'expo
sició de motius d'aquesta proposició no de lIei, ens trobam 
que hi ha unes Arees d'ocupació historica que han estat 
abandonades, que contenen alts valors culturals i que, sen
se una política de les institucions de reocupació pero regla
da, no es poden mantenir. 

La noSlra illa es fonamentava sobre l'agricultura, 
aquesta agricultura es va trobar amb una densitat demogrA
fica important en relació amb la seva capacitat productiva, 
excedent demogrAfic que va permetre l'ocupació prActica
ment de tot el territon i que va donar lioe, no només al sor
giment deis pobles, els C?ps de municipi que avui coneixem, 
sinó que entom de petites alqueries islAmiques o posses-
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sions medievaIs, es varen anar consolidant petits nuclis ru
raIs. Aquests nuclis no decauen, no ens ha pensem, amb 
motiu de l'arribada del turisme de masses, la seva decad~n
cia ja era evident a principis de segle, decauen quan la faci
litat de les comunicacions permet a la gent ubicar-se aIs nu
clis centraIs del municipi on hi ha l'escola, una s~rie de ser
veis, cosa amb la qual no comptaven aquests petits nuclis. 

Per tant, aquests nuclis arrossegaven una decad~ncia 
evident que el turisme de masses a partir deIs anys cinquan
ta no fa més que accelerar. Després d'unes quantes d~des 
d'impacte de turisme de masses, ens trobam que la deca
d~ncia d'aquests nuclis és prficticament total i, en alguns 
casos, l'abandonament ja és del cent per cent deis habitants 
primitius. 

Pero després es produeix un altre factor. La mateixa 
facilitat de comunicacions que va determinar l'abandona
ment d'aquests nuclis fa que amb la possibilitat de despIa
<;ar-se rApidament el cap de setmana sobretot, es reocupin 
aquests nuclis en estat ruYnós i es comenci una reocupació 
totalment incontrolada. Per moltes raons, perqué és més 
fAcil adquirir una casa rumosa a Biniagual o a Cas CanA, 
Sencelles, o a Son Vispó de Costitx, o a Ulleró de Campa
net, o a Ca'n Damianet de Búger, són nuclis; que no anar a 
una zona urbana, prestigiosa, a una urbanització on evi
dentment els preus són molt més elevats. 

_Per tant, hi ha una reacupació, derivada Msicament de 
'motius economies, es compren unes rumes, pero no es re
habiliten, es reocupen, es reconstrueixen, es desfan moltes 
vegades amb materiaIs de ciment, aluminis, etc., i aleshores 
no es produeix un recobrament d'aquests nuclis histOries. 

Per tant, ens trobam davant una doble problemAtica. Si 
per una part eIs nuclis histories de les Illes Ba\ears, els nu
clis ruraIs no es poden reacupar d'una manera incontrola
da, perqué aquesta reocupació du a la des trucció , tampoc 
no es poden deixar que continuYn decaient i en estat de ruI
na. Ni la ruYna ni la desocupació incontrolada permeten 
que aquest llegat historic es recuperi. 

Per aixo, aquest diputat eIs parla des d'una experi~ncia 
personal, després d'haver recorregut la prActica totalitat 
d'aquests nuclis, d'haver-los fotografiat, d'haver-los estu
diat, d'haver parlat amb eIs seus poes habitants que se sen
ten, per cert, bastant abandonats, després de prendre nota 
deIs valors que tenen, de veure les seves teules pintades 
-una t~ca artesanal viva a Mallorca fins al segle XVIII-, 
després d'aquesta expemncia de veure aquest munt de ruI
nes que se situa sobretot al centre de Mallorca, en aquesta 
zona que l'altre dia va ser objecte d'un pla per part del Go
Yero, un pla molt discutit, on per cert em sembla que es va
ren oblidar d'aquest aspecte, que és un deis més valuosos 
quant a l'inter~ historie del Pla de Mallorca; després d'a
questa experi~ncia personal, era evident que aquest tema 
-ja coneixen la preocupació d'aquest diputat- havia d'arri
bar a aquest ParlamenL 

Qu~ es propasa que faci el Govern? La proposició no 
de llei estableix al punt primer, en primer lloc, un compro
mis dar, que el Govern de la Comunitat Autonoma impul-

sarA el recobrament deIs nuclis rurals histories de les llles 
Balears, aquesta seria la formulació genérica. En segon 
lloc, establir una normativa de rehabilitació i protecció que 
és evident que ha de comptar amb dos elements fonamen
taIs, apart deIs prapietaris que tenen la titularitat d'aques
tes cases moltes vegades en estat de rUIna, que són eIs con
sells insulars que tenen importants competéncies en mat~ 
ria d'urbanisme, i eIs ajuntaments que són en definitiva els 
que al final han de vigilar l'execució d'aquestes obres de re
habilitació. 

Tot aixo, dins un pla de protecció i rehabilitació no in
tegrada, com diu per error el text, sinó integral deis nuclis 
rurals de les llles Balears. Aquest pla ha de tenir com a ele
ment, en primer Uoc un inventari. Quins són els nuclis ru
rals de les Il1es Balears?, es coneixen?, no ens enganyem, 
molts de nuclis d'aquests són completament desconeguts, 
fins i tot aquesta feina que ha realitzat aquest diputat d'a
nar a viatjar pnlcticament per tota l'illa, i die Mallorca per
qu~ aquesta temAtica té sentit sobretot a l'illa de Mallorca i 
al seu interior, a donat lloc fins i tot a descobriments de nu
clis deIs quaIs pnlcticament ja no se'n sabia res, és a dir que 
hi ha nuclis que s'han hagut de trabar, és el cas del nucli de 
Binifalet, al terme de Llubí, que gairebé molts d'habitants 
del mateix municipi ja no l'identificaven com a tal. 

S'han d'inventariar, s'han de relacionar quins són eIs 
nuc1is que es traben en un estat de necessitat de rehabilita
ció, n'hi ha hagut d'altres que no necessiten formar part 
d'aquest pla de rehabilitació, perqu~ continuen ocupats i 
fins i tot s'han expansionat sense problemes, parlam de nu
clis que han entrat en decad~ncia; aquest inventari ha de 
ser complementat amb un pla de restauració i rehabilitació 
integral que ha de permetre veure quins són els elements 
valuosos que hi ha dins aquests nuclis. Hi ha edificis, pero 
no només hi ha edificis, un nuc1i s'integra també d'uns de
terminats tra<;ats viaris que no es poden alterar sense que 
aquest nucli perdi el seu carActer. 

Finalment, suposem que duguem a terme aquesta re
habilitació, que tot vagi bé, hi ha una normativa d'ús, una 
normativa que aquí en deim funcional del nucli rehabilitat. 
Una vegada que hem agafat un nucli, que hem aconseguit 
els fons necessaris per dur a terme les obres, que s'han exe
cutat d'una manera impecable i hem reconstruH les cases, 
hem respectat el tra<;at deis carrers, etc., després d'aquest 
nucli, qu~ en feim?, per qu~ ha de servir? BAsicament la fi
nalitat és habitatge, pero és evident que si s'hi poden inse
rir algunes activitats economiques, i no només limitar-ho a 
la pura ocupació d'habitatge, el nucli té més possibilitats i 
més viabilitat. 

Ara bé, és evident que no són nuclis per ubicar-hi ni 
indústries, ni tallers meclnies, ni elements que provoquin 
renous, contaminació, degradació, que impliquin transport 
pesat i, per tant, derivam cap a una ocupació habitatge, 
ocupació de comer4!( i activitats de tipus artesanal. 

Finalment, hi ha una praposta, la darrera, de coopera
ció entre entitats públiques i eIs ciutadans que han de ser 
els destinataris d'aquest finan~ment i que, en definitiva, 
són eIs que amb la seva cura han de dur a terme les obres 
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de rehabilitaci6 dins una normativa proteccionista. Per qu~ 
es posa com a punt darrer aquest element de tipus social? 
Podria passar perfectament que, si duguéssim a terme 
aquesta rehabilitaci6 de nuclis rurals, el que avui és una 
ruina, una vegada degudament restaurada i recuperada, es 
convertissin en nuclis de signe gairebé elitista, allA on, si 
avui no té cap inter~ anar a Massanella, al poble, no a la 
possessi6, al poble que és al seu costal, on ocupar una casa 
avui no és objecte de prestigi social, si aquest nucli es res
taurAs, com altres que es relacionen a l'exposici6 de motius 
de la proposici6 no de llei, que una vegada restaurats es 
produis un procés invers, que aleshores fos un signe de 
prestigi social tenir una magnífica casa restaurada a Cas 
CanA, o a Massanella, o a Binifalet, etc. Per tant, aquesta 
no pot ser una tasca a dur a terme des d'aquest Parlament, 
de crear nuclis d'elitisme social. 

La finalitat és recobrar els nuclis histories, pero dins 
una visi6 que permeti que aquests nuclis rurals-histories, 
avui en procés d'abandonament, en procés de ruIna, en 
procés de reocupació salvatge, siguin nuclis habitats per di
ferents classes socials del nostre pais, que no es convertei
xen en Arees ocupades per ~lites socials o economiques. Per 
aixo creim que l'element de finan«3ment, d'ajudar aquestes 
persones que avui viuen a Jornets, per exemple, nucli im
portant quant a valors arquitectonies, pero molt deixat de 
la mA deIs poders públies, que aquestes persones de classe 
mitjana o de classe baixa, que aconseguiren comprar amb 
molt d'esfor~ unes ruInes i que voldrien rebre unes ajudes 
per recuperar-les, puguin continuar habitant un nucli for
mat per ciutadans diversos i no per ~lites socials. 

Creim, per tant, que aquesta proposició hauria de tenir 
el suport unAnime d'aquesta Cambra, i no perqu~ proven
gui d'un determinat grup parlamentari, sinó perqu~ m'agra
daria que m'explicassin, si és que es pensa votar en contra 
per part de la majoria d'aquest Parlament, quina alternati
va hi ha que no sigui la que es proposa per part del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA Si es proposa no fer res, con
tinuarA la degradació per una part i la reoeupació salvatge 
per l'altra, i no em diguin que hi ha normatives municipaIs 
que ja contemplen aquest problema, perqu~ el cas d'un deIs 
ajuntaments més afectats podria ser el de Sencelles o el de 
Costitx, i aquí tenim la Sra. Consellera que també és batle
sa i té el nueli de Son Vispó, els municipis no poden dur 
endavant plans de rehabilitació, no els han elaborats i no 
poden afrontar de cap manera una proposició de l'enverga
dura que té rehabilitar un nucli historie. És un procés que 
exigeix una normativa, exigeix un consens de les institu
eions, exigeix uns determinats plans economÍes, exigeix una 
vigilAncia molt estriete de l'execució de les obres i, per tant, 
un petit municipi, moltes vegades en decad~ncia, amb un 
pressupost totalment escafit, no ho pot dur endavant. 

Si no s'aprova aquesta proposició no de lIei, és evident 
que continuarem un procés que durA, en un termini no 
moIt llarg, a la destrucció per ruIna o per reocupació sal
vatge de bona part del patrimoni historie d'aquesta Mallor
ca rural que tantes vegades ha estat objecte d'elogis de ti
pus pastoril per part del President de la Comunitat Auto
noma. 

Moltes grAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. Portaveus deIs grups parlamentaris que vulguin 
intervenir? Per part del Grup MIXT, té la paraula el Dipu
tat Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 

GrAcies, Sr. President. Després de la llarga i detallada 
presentació d'aquest tema crec que valla pena dir que do
narem suport a tots eIs punts perqu~ creim que són bons, 
exceptuant-ne el darrer que és la lletra d), i solament aco
llint-nos a l'explicació partidista que ha fet el mateix parla
mentari que ho presenta. AC;Ó demostra una mica el seu ta
rannA amb el qual, com ja sap eH, no hi combregam, i creim 
que seria dolent que aquí sortis aprovat, justament amb el 
mateix escrit tal com estA, ja no la seva explicació, sinó que 
el mateix escrit oblida que el poble és pluralista i no parti
dista. GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. TRIAS I ARBÓS: 

GrAcies, Sr. President. Senzillament és per fixar la po
sició del nostre grup i anunciar que, amb carActer general, 
donarem el nostre vot favorable a aquesta proposició del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA I bé, tal vegada sigui per 
darrera vegada en aquesta legislatura que coincidim amb el 
Sr. Ricci. 

En el darrer punt nosaltres també pensam que tal ve
gada la redacció no sigui l'afortunada que un voldria que 
foso Tot i tenint en compte que les raons que ha exposat el 
portaveu Sr. Damifi Pons són prou conegudes i, de fet, aoo 
s'estA donant a molts d'indrets de Mallorca i de les altres 
Illes, que nuelis d'aquest tipus com els que intenta preser
var i rehabilitar la proposició que estam debatent, passen a 
convertir-se en una altra cosa, s'estant convertint en resi
dencies més aviat luxoses perque la rehabilitació és bastant 
costosa, etc.; pero aixo tampoc no ereim que sigui motiu 
d'expressar-ho d'aquesta forma tan taxativa dins el darrer 
punt de la proposició, perque si alguna gent d'aquests ni
vells alts pretén adquirir aquests tipus d'habitatges, fer una 
rehabilitació serios a i costosa a les seves expenses, per qu~ 
no fer-ho? Una cosa és que s'intentAs des del Parlament o 
des del Govern de la Comunitat fomentar aquestes adquisi
cions a aquests nivells o a aquestes persones de tals nivells 
adquisitius. Nosaltres ereim que tothom té dret a adquirir 
bonament el que pugui i, evidentment, eIs ajuts han d'anar 
en un altre sentit i cap a un altre tipus de persones. 

Valdria aprofitar la paraula que m'ha danat el Sr. Pre
sident per fixar la posició, dient que Hamentam que s'hagi 
retirat l'anterior proposició del Grup Parlamentari NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES perque segurament tam
bé hagués tengut una bona relació, d'aprovar-se aquestes 
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dues proposicions, si aquella també s'hagués aprovat; ha
gués estat tal vegada una passa endavant per aconseguir ai
xe:) que sempre estam reclamant aquí, que d'una vegada per 
totes es planifiqui i que aquestes accions puntuals, com 
aquesta d'una pro posta de rehabilitaci6, an~ incardinada 
amb uns objectius molt més amplis per part del Govem de 
la Comunitat Aute:)noma; uns plans de desenvolupament 
regional a tots els nivelIs que també contemplassin aques
tes situacions. 

Moltes grAcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

GrAdes, Sr. President. Molt breument, per fixar la pos
tura del nostre grup, després de sentir la documentada ex
posid6 que ha fet, molt sistemAticament, el portaveu del 
Grup SOCIALISTA 

Nosaltres pensam i ho hem dit aro en aquesta Cambra 
que és fonamental tenir una poUtica de conservaci6 del pa
trimoni, i si qualque cosa es podia esperar d'un govern con
servador és, precisament, que conservassin tot a<tó que, 
d'alguna manera, forma part de la histe:)ria i que iéstimonia 
el nostre passat. Pere:) un passat que de ser present, que vo
lem amb projecci6 de futur, implica plans de protecci6 i de 
rehabilitaci6. 

No hi ha hagut una poUtica en aquest aspecte, llevat 
d'algunes coses de fac;ana, valgui dir-ho amb aquest doble 
sentit, de la política diguéssim d'aparador i també de la po
lftica real de neteja de fa~~mes i de millora de fac;anes que 
ha estat una poUtica que hem vist dios la ConselIeria de 
Cultura. 

És aquesta una pro posta que cavalca entre dos nivells, 
el de cultura i el d'habitatge i ordenaci6 territorial. Per 
tant, nosaltres aquí ens plau coincidir, precisament també 
amb el punt d) de proposici6 no de llei. Creim que precisa
ment s6n eIs sectors sociaIs més baixos i mitjans eIs que ne
cessiten de major suport per poder gaudir del dret a viure 
dins aquests espais rehabilitats i no que, només, només, si
gui privilegi d'uns pocs. Amb aquest sentit nosaltres donam 
suport complert a tota la proposici6 no de lIei. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SALGADO 1 GOMll..A: 

Moltes gracies, Sr. President. Ido nosaltres no. 

A nosaltres ens crida molt l'atenci6, en aquest pIe d'a
vui, abans, la U·lustre Diputada Teresa Riera ha parlat 

molt de futur, i ara es parla de passat i de present, i real
ment crec que estam donant la ra6 a Paul Valéry quan deia 
que el tutur ja no és el que era. Sembla que tenim el con
venciment que la historia s'ha aturat. És a dir, aquí amb 
nosaltres s'acaba tot, aquí hem de recuperar l'antic pere:) no 
hem de produir futures antiguitats. Pere:) aixo és una disqui
sició a rel que mentre es demanen aquestes coses, hi ha al
tres il·lustres companys que practiquen certes demolicions i 
n'anuncien més. 

No, Sr. Pons, no li direm que hi ha normatives munici
pals, vos te ja ens demana que no li ha diguem, i no li ha di
rem, pero n'hi ha. De totes maneres, tampoc no parlarem 
de l'aspecte buoolic i pastoril al qual vos te, per cert, és 
prou aficcionat, de tates maneres aquí s'aprovaren uns Cri
teris per al Pla de Mallorca que són susceptibles d'inc1oure 
plans d'aquest tipus. En el seu moment, s'hauran d'aprovar 
també uns criteris per a la Serra de Tramuntana, i en defi
nitiva per a tot alIo que es deriva de la Llei d'ordenació ter
ritorial. 

També se m'ocorre que a altres instAncies, no precisa
ment a aquesta, s'hagués pogut patentar l'enorme fracAs 
d'anunciades a bombo i platerets campanyes de rehabilita
ció de barris anties de Palma que han quedat en no res, pe
ro aquest és un altre tema. 

Evidentment, com la majoria deIs grups, estam en ab
solut desacord &mb l'apartat d), com és natural, ja han ex
plicat el perque altres grups, suscrivim les seves explica
cions, i amb la resta hi podrfem estar d'acord, menys amb 
un detall, és adalt de tot, la data: 13 de febrer del 1991, a 
dos mesas d'unes eleccions. Ens sembla, Sr. Pons, que no 
és el moment, perque voste sap que, encara que es volgués, 
no es podria fer el que aquí es demana. Per tant, com que 
voste ben segur tomarA a ser diputat a la pro pera legislatu
ra, rescati la proposició, torDÍ-la dur i per ventura el Sr. Ca
ñelIas, que tomara a ser president del Govem, ti donarA 
una resposta adient. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Sr. DamiA Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (DamiA): 

SI, molt breument, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
L'apartat d) ha estat, crec, innecessariament polemic, per
qu~ la intenció és absolutament clara, til vegada la literatu
ra tengui una formulació excessivament radical, pero la vull 
matisar. 

Aquests nuclis, i els conec perque els he recorreguts 
tots, he entrat dins les ru~nes, perque no tenen portes i s'hi 
pot entrar lliurement, i amb la venia deIs propietaris mol
tes vegades també he entral dins les cases que són habita
des, algunes de les quaIs estan molt ben conservades. 
Aquests nuclis, com he dit abans, es formen entorn d'unes 
possessions determinades. En el cas de Jomets hi ha les ca
ses de la possessió i un petit nUcli de cases molt més hu
mils, que eren de propietaris mitjans que adquirien un bo-

-
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cinet de terra, es feien la casa i vivien allél. El cas de Massa
nella, situat entre dues possessions de les més monumen
taIs de Mallorca, Son Magre i Massanella, on hi ha una vin
tena de cases també modestes. 

La recuperació d'aquest nucli no pot donar lloe a una 
alteració del plantejament social que conformava aquest 
nucli, és a dir, ja sabem que les cases de la possessió no les 
pot adquirir una persona que no té poder adquisitiu, ni les 
pot mantenir; perb aquestes cases modestes que són pro
pietat de persones modestes, amb I'ajuda deis poders pú
blies, una vegada rehabilitades, és molt important que el 
nueli mantengui la seva -i ha he dit aro:, erec-, diversitat so
cial. No es nega que una persona de gran poder adquisitiu 
tengui la seva casa restaurada, sinó que el procés de rehabi
Iitació dut a terme peIs poders públies no determini l'expul
sió d'aquest nueli deis poes habitants de queden, molts 
d'ells modests, i que es reconverteixi en un nucli d'una zona 
d'elitisme social. 

I aixb és en definitiva la filosofia, no sé si exaetament 
la literatura, pero la filosofia, de l'apartat d). Llamentam 
molt que no se li doni suport per part del Grup POPU
LAR perqué és evident que si aixo no es du a terme no hi 
ha substituts, i aquesta proposició no és que es presenti dos 
mesas abans, amb motiu de debats pressupostaris ja havia 
arribat de forma fragmentAria a aquesta Cambra. 

No es traeta d'aturar res, precisament es tracta de 
aquests nuclis no tenen passat, que el passat ja el ten en, el 
problema és que no veim cIar quin futur tenen, o ruIna o 
reocupaeió salvatge i degradació, a més que cada dia és pit
jor que la ruIna, perqué sobre una ruIna es pot treballar i 
es pot reconstruir de vegades, perb una cosa on s'ha actuat 
amb una reoeupació salvatge és evident que perd general
ment tot el seu cankter historie. 

No hi ha Uoe a plantejar com a alternativa eIs Criteris 
del Pla de Mallorca ni eriteris de la Serra de Tramuntana i 
remetre'ns a aetuacions futures, perqué la millar actuació 
futura que es pot fer és admetre aquesta proposició no de 
llei que té un cankter general, i fent una mica de broma, 
mai no moren batles, diuen a Mallorca, pero és que mai no 
moren govern de comunitat autonoma, no ha deien eIs pa
gesos perqué la Comunitat Autónoma no existia, mai no 
moren govern i mai no moren presidents. Si el president 
avui és d'un color i dema és de l'altre, el problema deis nu
elis ruraIs continuara essent exaetaroent el roateix, i la feina 
que no feim ara l'haurem de comen~r d'aquf una série de 
mesas o d'aquf una série d'anys, amb una difer~ncia, que 
molts d'aquests nuelis hauran sofert un procés, el sofreixen 
ara, de degradació, i a molts deis elements histories que 
avui es planteja que se salvin, ja no hi serem a temps. 

Per tant, és el futur, Sr. Salgado, el que ens du a plan
tejar aquesta proposició, el passat és evident que ja el te
nim. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació la pro
posició no de Uei. Pel sentít de les intervencions, aquesta 

presid~ncia es troba amb difieultats perqué creu que votar 
un apartat és molt, estic disposat a votar eIs punts 1, 2 i 3, 
pero l'apartat d) del punt 3, trabo que no. Sembla que els 1 
i 2 es poden votar conjuntament pe! sentit de les interven
cions, i votarfem el 3 per separat per si un cas s'ho valen 
repensar eIs senyors que estan d'acord o en desacord amb 
l'apartat d). 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que voten a favor deis 
punts 1 i 2 d'aquesta proposició no de llei que acabam de 
debatre, es valen posar drets? 

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

Absteneions? 

Resultat de la votaeió: vots a favor, 26; vots en contra, 
29; no hi ha absteneions. Queden rebutjats eIs punts 1 i 2 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt 3. Sres. i Srs. Diputats que vo
ten a favor, es valen posar drets? 

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

Absteneions? 

Resultat de la votaeió: vots a favor, 24; vots en contra: 
29; absteneions, 2. Queda rebutjat també el punt 3 que aca
bam de sotmetre a votació. 

I passam al punt següent de l'Ordre del Dia que fa re
feréncia al Projecte de Llei ... 

Sí, Sr. Ricci, té la paraula. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr. President. Tene por que no hi hagi hagut 
una confusió, perqué si a la primera votaeió jo he votat a 
favor i érem 29; i a la segona voto en contra, no pot ser, te
oricament que surti el mateix. 

EL SR. PRESIDENT: 

Si no hi ha objeccions per part deis Srs. Diputats, es 
corregeix la votaeió anterior: vots a favor, 27; vots en con
tra, 28; ... 

Pausa 

Podero tornar a votar, no hi tene cap inconvenient. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats, lamentant-ho molt 
aquesta presidencia, passam a votar la proposició no de llei 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a rehabilita
ció de nuelis ruraIs de les Illes Balears. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor deIs punts 1 i 2 
d'aquesta proposició no de Uei, es valen posar drets? 
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Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen po
sar drets? 

Abstencions ? 

Resultat de la votació: vots a favor, 27; vots en contra, 
28; abstencions, no hi ha. Queden rebutjats els punts 1 i 2 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt 3. Sres. i Srs. Diputats que vo
ten a favor, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 24; vots en contra: 
29; abstencions, 2. Queda rebutjat també el punt 3 que aca
bam de sotmetre a vota ció. 

IV.- PROJECfE DE LLEI RG.E. NÚM. 280/91, DE 
CREDIT EX1RAORDINARI PER ATENDRE LA DES
PESA DE LES ELECCIONS AL P ARLAMENT DE LES 
ILLES BALEARS (TRAMITACIÓ DIRECfA 1 EN LEC
TURA ÚNICA). 

1 passam, com déiem abans, al punt IV que és el Pro-
4ecte de Llei registrat amb el número 280/91, de créctit ex

. traordinari per atendre les despeses de les eleccions al Par
lament de les Illes Balears que es fanl amb tramitació direc
ta i amb lectura única. 

Srs. Portaveus que valen intervenir? 

No havent-hi intervencions, passam a votació aquest 
projecte de llei. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del Projecte de 
Llei núm. 280/91, de crMit extraordinari per atendre la des
pesa de les eleccions de les eleccions al Parlament de les 
llies Balears, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

V.- DICfAMEN DE LA COMISSIÓ D'ASSUMPTES 
INSTITUCIONALS 1 GENERALS SOBRE LA PROPO
SICIÓ DE LLEI RG.E. NÚM. 1173/88, REGULADORA 
DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR. 

I passam al punt V que es refereix, en aplicació de 1'ar
ticle 124 del Reglament, a la Proposició de Llei reguladora 
de la iniciativa legislativa popular. 

Havent-se rebut de la Comissió d'Assumptes Institu
cionals i Generals el dictamen relatiu a la Proposició de 
Llei reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes 
Balears, i una vegada que la Comissió ha hannonitzat el 

text que se li va remetre, derivat de l'aprovació pel PIe de la 
Cambra de vots particulars o esmenes que feren incon
gruent el text, procedeix a sotmetre a la decisió d'aquest pIe 
el text del dictamen, que es votarll en conjunt i en una sola 
votació. 

Sí, té la paraula el Sr. Portaveu. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí, Sr. President, només un aclariment, es posa a vota
ció tata la llei o només el que ha aportat de nou la comis
sió? 

EL SR PRESlDENT: 

Es posa a votació tata la nei, tal com diu l'article 124: 
"El dictamen abó redactat se sotmetrA a la decisió final del 
pIe que l'haunl d'aprovar o rebutjar en conjunt en una sola 
votación. Es vota tot el text de la lIei. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 51; vots en contra, 
cap; abstencions, 4. Queda aprovada la Llei reguladora de 
la iniciativa legislativa popular. 

Hi ha hagut una confusió. Repetim el resultat de la vo
taci6: vots a favor, 51; vots en contra, 4; abstencions, cap. 
Queda aprovada la Llei reguladora de la iniciativa legislati
va popular. 

Sr. López, ... 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr. President. Segons l'article 124, era decisió del pIe 
l'hannonització, pero nosaltres hem variat de posició res
pecte del plenari anterior, i per tant demanarfem una senzi
na explicació de vol. 

EL SR PRESIDENT: 

No hi ha lloc, Sr. López Casasnovas, no hi ha lIoc. No 
hi ha variaci6, hi ha una sola votació i no hi ha interven
cions deIs Srs. Diputats. 

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