DIARI DE SESSIONS DEL
PLE

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
D.L.P.M. 770 -1987 Fq.Con.núm.33/27

III LEGISLATURA

Any 1992

Número 30

Presidencia
del Molt Honorable Sr. Cristofol Soler i Cladera

Sessió celebrada dia 8 d'abril del 1992, a les 16'30 hores.
Lloc de celebració: Seu del Parlament

SU MARI

I.- PREGUNTES:
1) RG.E. núm. 1367/92, presentada pel Diputat Sr. Albert Moragues i Gomita, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, amb la formulació segaent:
"Com afectará a la tradició de fer matanees la normativa de la Comunitat Europea sobre la proteeci6 d'animals que sembla esta a punt de sortir?"
2) R G.E. núm. 1100/92, presentada pel Diputat Sr. loan F. L6pez i Casasnovas, del Grup Parlamentari PSM
i EEM, amb la formulaeió segaent:
"Com s'ha celebrat el Ve eentenari del Tirant lo Blane (l'any del Tirant) a eadascuna de les !lles?"
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3) RG.E. núm. 1447/92, presentada pel Diputat Sr. V(ctor Tur i Fe"er, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
amb la formulació segaent:
"Ha fet la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori algun estudi del tipus d'aigua que depurara
la depuradora central de Formentera i té prevíst en el projecte que es puguin aprofitar aquestes aigaes per a
1'Agricultura?"
4) RG.E. núm. 1513/92, presentada pel Diputat Sr. Miquel Pascual i Amorós, del Grup Parlamentari MIXT,
amb la formulació segaent:
"Han estat autoritzades per la Conselleria de Treball i Transpons les e.xcursions turistico-comercials sol.licitades per l'Agencia de Viatges Transworld SAo en data 12 de febrer del 1992, amb les condicions de preu, itinerari i servei soL licitades?" (Ajomada)
5) R G.E. núm. 1597/92, presentada pel Diputat Sr. Francesc Planells i Costa, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, amb laformulació segaent:
"Quins són els motius de les omíssions i e"ors a les publicacions del BOCAJB referents al Consell Insular
d'Eivíssa i Formentera?" (Posposada)
6) RG.E. núm. 1598/92, presentada pel Diputat Sr. Valent{ Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, amb la formulació segaent:
"Quan tendra aprovat IFEBAL el seu pressupost de l'any 19921" (Posposada)
7) RG.E. núm. 1452/92, presentada pel Diputat Sr. V{ctor Tur i Fe"er, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
amb la formulació segaent:
"Creu el Conseller d 'Obres Públiques i Ordenació del Territori que el projecte d 'instal.lació d'un camping de
primera categoria i de 1.000 places a es Ca Mar{, Formentera, compleix la normativa urbanística vigent?".
8) RG.E. núm. 1514/92, presentada pel Diputat Sr. Miquel Pascual i Amorós, del Grup Parlamentari MIXT,
amb la formulació segaent:
.
"Quantes, deIs més de 100 milions de pessetes de multes aIs "manters" que ha posat la Conselleria de Tre-- ball rTransports, nan estat cobrades?" (Ajom-ada)
-

11.- MOCIONS:
1) RG.E. núm. 1284/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a polfrica de la Conselle-

na de Sanitat i Se~retat Social en materia de tercera edat, deriva4a de la Interpel.lació RG.E núm. 705/92.

2) RG.E. núm. 1453/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a pol{tica del Govem en materia de medí ambíent, derivada de la InterpeLlació RG.E. núm. 2232/91.

I/I.- PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
RG.E. núm. 1043/92,presentadapel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a cessió als consells insulars
de la gestió de pensions no contributives.

w- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA sobre la Proposició de Llei RG.E. núm. 1295/92,
presentada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a la protecció deis animals que viuen a l'entom huma.

1.1) PREGUNTA RG.E. NÚM. 1367/92, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR ALBERT MORAGUES 1
GOMILA, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALIS-

TA

preguntes; comen~m per la 1367, que formula el Diputat
Sr. Albert Moragues i Gomila, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, sobre la normativa de la Comunitat Europea
sobre protecció animal i la tradidó de fer matances. Té la
paraula el Diputat Sr. Moragues.

EL SR PRESIDENT:
EL SR. MORAGUES I GOMILA:
Bones tardes a to18. Comen~m aquesta sessió plenaria
d'avui. El primer punt de 1'0rdre del Ola correspon a les

Sí; grades, Sr.

Presid~p.t.

Fa algunes setmanes !'opinió
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pública d'aquestes illes va tenir coneixement, per unes dec1aracions que va fer un director general de la seva Conselleria i també algún conseller del Govern sobre els problemes que hi podria haver quant a les matances, de gran tradi ció en aquestes illes, a causa de l'aplicació de la normativa de la Comunitat Europea. Coro que es van dir moltes
coses i després de crear aquesta expectativa el Govern no
ha fet cap tipus de declaració, la pregunta és molt concreta:
Com pot afectar la tradició de fer matances la normativa de
la Comunitat Europea sobre la protecció deis animaIs?
Grades, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gn\cies, Sr. Moragues. Té la paraula el Conseller de
Sanitat per respondre.
EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SOCIAL (Gabriel Oliver i capó):
GrAdes, Sr. President. Jo diria quie l'autorització de la
matan<;a a domicili és un costum ancestral, no només a la
nostra regió, sinó a tot Espanya. El Ministeri de Sanitat,
com cada any, ha autoritzat aquesta matan<;a a domicili, i
nosaltres també l'hem autoritzada com una excepció dins la
normativa general. Ara bé, si la Comunitat Economica Europea obliga finalment a la insensibilització pr~via al sacrifici deIs animaIs, l'interrogant no és tant si aquesta insensibilització s'haura de fer a domicili, sinó si realment podrem
seguir aquest costum ancestral. Mentre hi hagi aquesta excepcionalitat i tant el Ministeri de Sanitat com nosaltres
puguem anar autoritzant aixo, ens pareix molt bé, nosaltres
ho continuarem autoritzant. Fins a quin punt ens obligarA
o no la normativa de la Comunitat Economica Europea ja
és una cosa futurible i realment nosaltres no sabem com
ens arribara a obligar o no. GrAcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula, el Sr. Moragues? Té la paraula.
EL SR, MORAGUES 1 GOMILA:
Si, Sr. President; moltes grAcies. Estam d'acord, Sr.
Conseller, que s'autoritzi excepcionalment mentre sigui
possible, pero la veritat és que només la Comunitat Europea podra prohibir aquest tipus de manifestacions, que en
aquest cas practicament ja és una manifestació cultural, encara que també gastronornica, sinó que també una llei que
es discutira d'aqui a molt poc temps en aquesta cambra, de
protecció deis animaIs que viuen a ¡'entorn huma, també
planteja aquest tema de protecció deis anirnaIs quant a la
seva mort, em referesc al fet que s'hagin d'insensibilitzar,
encara que aquesta mateix llei del Parlament balear preveu
excepcions. Nosaltres entenem que si aquesta llei pot preveure excepcions, el Govern també podra introduir-ne en
la normativa comunitaria per tal que aquesta activitat de
llarga tradició a les nos tres illes es pugui mantenir. Esperam que el Govern sigui sensible a aquesta petició i ho tengui en compte. GrAcies.
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EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Moragues. Vol tornar afer ús de la paraula, el Conseller? Té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SOCIAL (Gabriel Oliver i capó):
Gracies, Sr. President. Es indubtable que la nostra llei
pot preveure aquestes excepcions, nosaltres ja hem dit que
sempre ho intentarem, pero el que no sabem és fins a quin
punt obligara la normativa de la Comunitat Europea, fins a
quin punt admetnl o no les excepcions, perqu~ encara que
la nostra llei les admetés, si la Comunitat Europea no ho
fa, nosaltres tenim el deure d'obligat compliment de la normativa europea, és aquest el problema i la incügnita que
se'ns presenta per al dia de dema. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Conseller.
1.2) PREGUNTA R.G.E . NÚM. 1100/92, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. lOAN F. LÓPEZ 1 CASASNOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1 EEM.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la pregunta següent, la 1100, que formula el
Diputat -Sr. JoaÍl Francesc lópú i casasnovaS, del Gnip
Parlamentari PPM i EEM, sobre celebració de l'any del Tirant. Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas.
EL SR LÓPEZ 1 CASASNOVAS:
Gracies, Sr. President. El passat mes de desembre, la
Conselleria de Cultura de les llles Balears anunciava en eIs
mitjans de comunicació la seva pretenció d'implicar tota la
societat mallorquina - mallo quina, deia - perqu~ conegui
definitivament l'obra i la vida del Tirant, que és una de les
fites més grans de la literatura universal. Hem vist tres exposicions, tres muntatges, i algunes publicacions, pero la
pregunta és com han celebrat a cadascuna de les Illes la
conmemoració del Ve centenari del Tirant lo Blanc.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Vol fer ús de la paraula, Sra. Consellera? Té
la paraula.
LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS (M3 Antonia Munar i Riutort):
GrAcies, Sr. President. En primer lloc, voldria dir al Sr.
President que manifesto la meva protesta formal per l'amonestació que em va fer la passada sessió suposadament per
un retard d'aquesta consellera, que crec que no va ser tal,
sinó que va ser a causa de la inconpareixen<;a d'algun conseller i d'algun diputat que no va poder formular les preguntes precedents.
EL SR. PRESIDENT:
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Que consti en acta, pero de tates maneres es manté la
protesta.
LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 ESPORTS (Ma Antonia Munar i Riutort):
Jo també mantenc la meva, Sr. President. Pel que fa a
la celebració de rany del Tirant lo Blane, dir que la Conselleria de Cultura, Educació i Bports, a través de les seves
direccions generals de Cultura i Educació, va organitzar
una gran quantitat d'actes i va programar nombrases accions per celebrar el Ve centenari de la publicació de la
primera edició del Tirant lo Blane. Aquestes activitats varen
partir de la idea de celebrar l'esmentat centenari i de donar
a coneixer a tata la població l'obra de Martorell, ates a la
cabdal importAncia que creim que té dins la nostra literatura. IniciArem el programa de la celebració d'aquest Ve centenari amb l'organització, durant el darrer trimestre de
l'any 1990, d'un cicle de conferencies que, sota el titol general E/s dúnarts del Tirant, oferien una visió Amplia de l'obra
i del món en el qual fou creada.
EIs conferenciants que participaren en aquestes conferencies deis Dúnarts del Tirant varen ser Miquel Ferrer
Martorell, Jesús Huguet, la desapareguda Maria Aurelia
Capmany, Pau Faner, Isidor Cónsol, Joan Miralles, Gabriel
Janer Manila i Lola Badia, és a dir, representants de les diferents illes. Aquest cicle de conferencies va ser molt ben
acollit pel públic en general. A l'inici de les celebraccions,
la Direcció General d'Educació també va editar un llibre,
El Tirant lo Blane / La vida cavallaresca a les liles Balears,
no a Mallorca, estudi del Sr. Miquel FerrA i Martorell, i durant l'any 1991 la Direcció General de Cultura va organitzar una magna exposició a sa Llonja en col.laboració amb
el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
amb el titol Tirant lo Blane ! Imatges i objeetes, la qual presentA una mostra d'imatges i d'objectes de repoca en que
va néixer el Tirant, un vídeo explicatiu, audicions de música
de repoca i també tates les edicions del Tirant fetes dins
aquesta epoca.
Paral.1elament a aquesta gran exposició, s'organitzaren
mostres sobre aspectes diversos relacionats amb robra.
Aquestes mostres foren La música en temps del Tirant, l'exposició d'instruments d'epoca localitzats a diferents indrets
de Mallorca i les Illes. Aquesta manifestació va ser organitzada pel Centre de recerca i documentació historico-musical de Mallorca, amb el suport de la Conselleria de Cultura, Educació i Bports. També es varen fer exposicions de
documents de l'epoca del Tirant, cOdexs, segells, pergamins, incunables i cartes reials. Tant les mostres com la
gran exposició de sa Llonja varen ser molt vis~des, especialment per grups d'escolars, i aixo constata l'Amplia difusió que va tenir la celebració del Ve centenari de l'obra de
Martorell. També es va editar un catAleg de l'exposició de
sa Llonja per articles diversos relacionats amb tema, el qual
contenia nombrases reproduccions deis objectes exposats.
A més de les exposicions esmentades, es va organitzar
un cicle d'audicions musicals a la Casa de Cultura també
d'il.lustracions de música de l'epoca. També per donar a
coneixer el Tirant lo Blane al mIDdm nombre de persones

possibles, a les aules de la tercera edat i a diversos centres
socials es varen fer conferencies sobre aquest mateix tema.
Ates l'exit assolit pels actes de la celebració, la Conselleria
de Cultura, Educació i Bports va considerar que era oportú fer itinerant l'exposició La música en temps del Tirant,
que adr~da fonamentalment als escolars va recórrer tata
l'illa de Mallorca fins dia 31 de maig d'enguany, passant per
diferents pobles com Campos, Felanitx, Alcúdia, Muro,
Son Servera, sa Pobla, Marratxí i Alaró.
Pel que fa a les altres illes de la nostra Comunitat, hem
d'esmentar que aquestes ja tenen cedida la gestió de les
competencies en materia de cultura i que, per tant, incideixen de qualque manera en els actes a organitzar. No obstant aixo, realitzarem gestions amb els consells insulars respectius per poder-los fer arribar, durant els mesas d'octubre i novembre, l'exposició La Música en temps del Tirant lo
Blane.
Pel que fa a educació, com a acció més important s'han
editat 5.000 volurns de l'obra de Miquel FerrA i Martorell,
que s'han repartit a tots els centres escolars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, amb la proposta corresponent de treball. Aquesta publicació ha tingut un gran exit i
ha servit per introduir els nos tres alumnes en l'estudi d'aquesta gran obra, que és emblemAtica a les nos tres illes.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sra,-Consellera.-Vol fer ús dela paraula;el-Sr.López? Té la paraula.
EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOVAS:
GrAcies, Sr. President. La veritat, Sra. Consellera, és
que la pregunta anava dirigida a veure com s'havia celebrat
a cadascuna de les illes i el que constatam és una gran diferencia d'actes i d'activítats realitzats a Mallorca - i no a Mallorca en conjunt, sinó bllsicament a Palma - en relació amb
la resta de les mes. Si m'ho permet, jo li jo diré d'una manera més propia delllenguatge clllssic del segle XV, de l'epoca del Tirant. Li ha diré amb noves rimades, a veure si
ens entenem millar:
"Sou, Consellera, molt gran parlera / puix feís promeses puís desateses / i com si res, un, dos i tres / cops que ens
ha deís / després no ha feís. / Per motius varís / cinc centenaris / que han 'nat passant ! del bell Tirant / d'En Martorell / - no en Jaume, és ell / mes Joanot, prou bon al.lot - /
no han merescuts ! actes volguts / a Illes Menors: / ni exposicions / ni les imatges / deis homenatges / a Carmesina /
-princesa fina; / Plaerdemavída / no trabA mida; / la Reposada / viuda estimada / no trob:l estima / per CIM o cima, /
ut propter rebus, / ni Diafebus / trobll repos / al pressupost: /
per que no atura / tanta incultura? / Conselleria! no va cap
vía! sense doblers. / No ha faci més, / Senyora dona, / no és
cosa bona / i gens honorable! esse'r inestable: / sí és sí, no
és no, / en justa raó. / Davant la gent / del Parlament / ens
fa un greu tort. / Jo me'n record / del que vau dir. ! No ho
vau complir! ! La gent que vota! ne prendra nota / si qualcú apunta / eixa pregunta / que ha formulat ! est diputat /
sens mala sango ! Tirant lo Blanc / per poc que vulgui ! lligi
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i divulgui / arreu les Illes / i fills i filIes / i gent adulta / sera
més culta. / No us sapi greu, / dona de Déu, / potser sera /
per a honor seu".
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. López.
1.3) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1447/92, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. VICfOR TUR 1 FERRER,
DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA

EL SR. PRESIDENT:
Passam a la pregunta següent, que és la 1447, que formula el Diputat Sr. Victor Tur i Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, sobre estudi de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori del tipus d'aigua
que depurara la depuradora central de Formentera. Té la
paraula el Diputat Sr. Tur.
EL SR. TUR 1 FERRER:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Com tots
sabem, la mancan~ d'aigua a la nostra Comunitat és una
realitat palpable, i el cas de Formentera potser encara sigui
més greu, ja que, com sabem; l'aigua deIs pous té un grau
més o menys elevat de sal i no n'lii ha d'altra que la procedent de la planta potabilitzador;t i la de pluja. Per tot aixo,
Sr. Conseller, m'agradaria ens contrestas si aquesta Conselleria d'Obres Públiques i Ordena ció del Territori ha fet algun estudi del tipus d'aigua que depurarll la depuradora
central de Formentera i si té previst en el projecte que es
puguia aprofitar aquestes aigües per a l'agricultura. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tur. Té la paraula el representant del Govern per respondre.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila):
Sí; gracias, Sr. Presidente. Creo, Sr. Tur, que usted
mismo se ha contestado. La depuradora de Formentera va
a depurar las aguas residuales que existan en Formentera y
éstas tendran características muy ditintintas según su procedencia, según sean de lluvia, procedan de la potabilizadora o de alguno de los numerosos pozos salobres que se utilizan para abastecimiento de agua o de una mezcla de todas
ellas. Ésas seran las aguas que se van a depurar, naturalmente no cabe más análisis. Como tales aguas residuales
son iguales que todas; en cuanto a la salinidad, todo dependerá de la proporción en que vayan empleándose unas y otras.
En cuanto a la utilización agrícola, desde luego no está
contemplada en el proyecto. El proyecto prevé la depuración; la reutilización en agricultura y cualquier otro uso no
dependen de nuestra Conselleria, pero en cualquier caso
será difícil que puedan reutilizarse agrfcolamente mientras
tengan la proporción de sal que tienen en estos momentos,

1333

si bien cabe suponer que con la entrada en servicio de nuevas unidades de potabilización vaya mejorando la calidad y
puedan ser reutilitzadas en un futuro. Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Grllcies, Sr. Saiz. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr.
Tur? Té la paraula.
EL SR. TUR 1 FERRER:
Gnlcies, Sr. President. No ha contestat una part de la
pregunta, Sr. Conseller: si havien fet un estudi de quin tant
per cent hi hauria d'aigües de pous, o sigui d'aigües salobres, d'aigua de pluja o de potabilitzadora, per saber si fins
i tot, en el moment de posar en marxa aquesta potabilitzadora, es podria tornar a aprofitar aquesta aigua.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. TUL Vol tornar afer ús de la paraula, el
Conseller? Té la paraula.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila):
Yo creo que le he contestado bastante claramente.
¿Cómo quiere que nosotros sepamos qué agua van a utilizar los habitantes de Formentera~ Eso depende de. ellos,
no depende de nosotros. En el momento en que esta agua
llegue debidamente mezclada a la depuradora, podremos
analizarla perfectamente y sabremos cuál llega. En un municipio donde por causas distintas que no vamos a analizar
en estos momentos todavía están en construcción las redes
de alcantarillado, ¿cómo vamos a saber en qué proporción
van a emplear una y otra agua? Me parece que cae por su
peso que no puede saberse la respuesta. Se sabrá en su momento, se analizará y después los expertos en agricultura
verán si reúne condiciones para ser utilizada o no puede
serlo.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Saiz. Les preguntes 4 i 8, formulades pel
Diputat Sr. Pascual, queden ajornades per a la propera sessió per motiu de for~ majar, la mort de la seva mareoTambé voldría expressar en aquest moment el condal de tata la
Cambra per aquesta defunció.
Passam a la pregunta següent, que és la 1597, que formula el Diputat Sr. Francesc Planells i Costa, del Grup Planells i Costa, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, sobre
omissions i errors en les publicaciones del BOCAIB referents al Consen Insular d'Eivissa i Formentera. Té la paraula el Diputat Sr. Planells.
EL SR PLANELLS 1 COSTA:
Moltes gracies, Sr. President. Primerament, supos que
aquesta pregunta l'ha de contestar el Sr. Gilet.
EL SR. PRESIDENT:
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Deman al Govem si tenia previst que aquesta pregunta la contestas el Sr. Gilet. Va adrec;ada al Govem en general. Bé, en tot cas la deixariem per al final. Entenc que la
següent, la 1598, també es troba en el mateix caso

1.5) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1597/92, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. FRANCESC PLANELLS I
COSTA, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
EL SR. PRESIDENT:

1.7) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1452/92, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. vicroR TUR 1 FERRER,
DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
EL SR PRESIDENT:
Passam a la Pregunta 1452, que formula el Diputat Sr.
Víctor Tur i Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
sobre projecte d'instal.lació d'un camping de prímera categoría i de 1.000 places a es Ca Mari, de Formentera. Té la
paraula el Diputat Sr. Tur.
EL SR. TUR I FERRER:
Gnlcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. A Formentera sempre hem cregut que la nostra illa havia de tenir un
creixement, pero sempre un creixement raonable i no desmesurat, o sigui d'una manera escalonada i no de cop, ja
que, ates es les dimensions de l'illa, no ho creim convenient.
Fa més de cinc anys que l' Ajuntament de Formentera va
denegar una sol.licitud per a la construcció d'un camping
de 1.000 places, amb tots els seus serveis, i devers el mes de
febrer del 1987 la desapareguda Comissió provincial d'Urbanisme va declarar aquest mateix projecte com a d'inter~
social. -En base a aquesta declaració i després de diversos
processos judicials, s'obliga, per sentencia, l'Ajuntament de
Formentera a concedir la preceptiva llicencia municipal. És
per aixó que valdría que el Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territorí ens contestas si creu que el projecte d'instal.lació d'un camping de primera categoría i de
1.000 places a es Ca Mari, a Formentera, compleix la normativa urbanística vigent. GrAcies.
EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta 1597, que formula el Diputat Sr.
Francesc Planells i Costa, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, sobre omissions i errors en les publicacions del
BOCAIB, referents al Consell Insular d'Eivissa i Formentera. Té la paraula el Diputat Sr. Planells.
EL SR. PLANELLS 1 COSTA:
GrAdes, Sr. President. Al BOCAlB de dia 28 de gener
es van publicar els pressupostos del Consell Insular d'Eivissa i Formentera per a l'any 1992. Es van publicar parcialment, perque ni tan sols no es feia referencia a les des peses, pero sí als recursos que es podien interposar contra
aquests pressupostos. Dia 19 de man;, al BOCAlB núm. 34,
a la secció tercera, en el titol referent al Consell Insular
d'Eivissa i Formentera es va comenc;ar fent referencia a 1'0ferta de lloes de feina de l'Ajuntament d'Eivissa en concret.
Sota aquesta informació va apareixer la segona part deIs
pressupostos no publicats dos mesos abans. Si bé caldria
admetre aquest error - o aquesta omissió, millor dit - veim
que es produeix una omissió, que no es fa referencia als recursos a interposar, amb la qual cosa, per a nosaltres, el
pressupost queda en aquést moment totalment publicat,
pero aquí tanillé hi ha un lapsus molt greu, al ñostre entendre, perque sembla que la persona de la presidencia del
Cansell Insular d'Eivissa i Formentera ha canviat.
Per que aquestes omissions i errors en aquestes publicacionsJ O millor dit: Aquestes omissions i errors, depenen
del servei de publicadons del BOCAIB, o més aviat són de
l'organ que remet la publicació?
EL SR. PRESIDENT:

GrAcies. Té la paraula el representant del Govern per
respondre.

GrAcies, Sr. Planells. Té la paraula el representant del
Govern per respondre.

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

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESID
ENCIA (Francesc Gilet i Girart):

Sí; gracias, Sr. Presidente. Según la información de que
dispone este Canseller, no sé si es absolutamente correcta
porque, como sabe el Sr. Diputado, la Cansellería ya no
tiene competencias en materia urbanística y por lo tanto no
está al corríente en detalle de los pleitos urb¡nísticos que
hay en el ámbito de nuestra Comunidad, pero, por la información que tenemos, una parte del camping a que se refiere está ubicada en el área n° 5, llamada es Pi d'en CatalA,
de la Ley de Áreas naturales aprobada por este Parlamento. Consecuentemente, no es conforme con la normativa
que marca esta ley en estos momentos.

GrAcies, Sr. President. Efectivament es varen produir
els errors que voste ha manifestat, a vegades - segons les informacions - per omissió del Cansell Insular i d'altres per
error als tablistes. De totes maneres, quant a aquests errors
firmats pel batle en lloc del president, al BOCAlB núm. 42,
de 7 d'abril, s'han rectificat absolutament, en una rectificació d'errors. Canseqüentment, entenem que aquests errors
s'han esmenat.

EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Saiz. Vol tomar afer ús de la paraula, el
Sr. Diputat?

EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Canseller. Vol tornar afer ús de la paraula, el Diputat?
1.6) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1598/92, PRESENTADA PEL DIPUrAT SR. VALENTÍ VALENCIANO I
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LÓPEZ, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
EL SR PRESIDENT:
Passam a la Pregunta 1598, que formula el Diputat Sr.
Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, sobre pressuposts d'IFEBAL per a l'any 1992.
Té la paraula el Sr. Valenciano.
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de la Comunitat Autonoma, a través de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social, en el termini de 6 mesos elaborarA i presentarA al Parlament, d'acord amb l'article 172 del
Reglament de la Cambra, el Pla de residencies per a la tercera edat de les Illes Balears".
EL SR PRESIDENT:
Gnlcies, Sr. Mol!. Té la paraula el Sr. Pons.

EL SR VALENCIANO 1 LÓPEZ:
EL SR PONS 1 PONS:
Gnlcies, Sr. President. Les darreres notícies que tenim
deis pressuposts d'IFEBAL de l'any 1992, Srs. Diputats,
són de principi de man;, i ens deien que encara no s'havien
aprovat. Nosaltres sabem que no correspon aprovar els
pressuposts d'IFEBAL al Govern de la Comunitat Autonoma, sinó que correspon al consell d'administració d'aquesta
empresa. No obstant aixo, com que el Govern té membres
representants en aquest consell d'administració, voldríem
saber si en el dia d'avui aquests pressuposts estan aprovats i
si no hi estan, a veure quan pensen que s'aprovaran. Gracíes.
EL SR PRESIDENT:
Gnlcies, Sr. Valenciano. Té la paraula el representant
del Govern per respondre.
EL SR CONSELLER ADJUNT A LA PRESID
ENCIA (Francesc Gilet i Girart):
Si; grAcies, Sr. President. La pregunta és curta i la resposta també ho ha de ser for~sament: El comité executiu
d'IFEBAL va aprovar els pressuposts dia 18 de mar<; d'enguany.
EL SR PRESIDENT:
Gi'Acies, Sr. Gilet. Vol tornar afer ús de la paraula, el
Diputat?
n.1) MOCIÓ RG.E. NÚM. 1284/92, PRESENTADA
PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, RELATIVA A POLíTICA DE LA CONSELLERIA DE SANITAT
I SEGURETAT SOCIAL EN MATERIA DE TERCERA
EDAT, DERIVADA DE LA INTERPEL.LACIÓ RG.E
NÚM. 705/92.
EL SR PRESIDENT:
Passam al Punt II de l'Ordre del Día, que és el corresponent a les mocions, comen<;ant per la 1284, presentada
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política de
la Conselleria de Sanítat i Seguretat Social en materia de
tercera edat. Aquesta moció ve derivada de la Interpel.lació
núm. 705. Té la paraula en nom del grup presentant el Diputat Sr. Pons. Sr. Secretari segon, vol fer lectura del text
de la moció?
EL SR SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears acorda: El Govern

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Quan es va debatre la interpel.lació origen d'aquesta
moció va quedar cIar que l'atenció a la tercera edat no pot
ser una política arbitraria, sinó que és un mandat constitucional recollit a l'article 50 de la Carta Magna, on, a més a
més, en relació amb la tercera edat, s'especifica que amb independencia de les obligacions familiars, els poders públics
en promouran el benestar mitjan<;ant un sistema de serveis
socials que atendran els problemes especffics de salut, habitatge, cultura i Ileure. Com saben els Srs. Diputats, l'Estatut d'Autonomia atorga competencia exclusiva en materia
de tercera edat - article 10, apartat 11 - a la Comunitat Autonoma i preveu que els consells insulars - article 39.7 de
l'Estatut - podran tenir funció executiva i gestió sobre promoció social de la tercera edat.
Des de l'any 1983, s'ha duit una política en materia de
tercera edat que té aspectes positíus. VArem dir que hi havía, per una part, un suport economic garantit per un sistema de pensions que progressivament s'ha anat acostant al
salari mínim - ens trobam a més del 90% del salari mínim
quant al m[ním de les pensions - i també s'ha creat un vcrlader sistema assistencial de la tercera edat que ha permes
que, en principi, aquesta classe es trobi relativament ben
atesa i hagi accedit a un nivel! de benestar a través -d'una labor combinada deis diferents poders públics, de l'Estat central, deIs consells insulars, deis ajuntaments, de la Comunitat Autonoma, i que la qualitat de vida de la tercera edat
tengui un relatiu nivell de benestar.
De totes maneres, analitzant aquesta problemAtica, vArem detectar que hi ha un punt que presenta una zona
d'ombra, dir[em, que és la qüestió de residencies de tercera
edat. Com vArem explicar oportunament, ja tenim una
perspectiva histórica. Hem vist com es passava d'una assistencia de tipus marginal, diriem, a un sistema de garantia
de benestar a la tercera edat que ha afectat profundament
la visió del que era una residencia de la tercera edat. Tots
recordam aquell conte infantil d'aquella persona que acompanyava el seu pare a I'hospiei i que pe) camf s'aturava per
asseure's a la mateixa pedra on s'havia assegut el seu avantpassat, etc .. Vol dir que era un acte socialment rebutjable,
que una persona que en temps passat anava a aquests lIocs
era un marginat, i que avui aquesta perspectiva ha canviat
radicalment. Ha canviat tan radicalment - i per aix6 cree
que s'hauria de reconduir el procés -, que fins i tot s'havien
despertat unes expectatives absolutament temenlries quant
a la possibilitat d'accés de la tercera edat a residencies.
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S'havia creat d'una manera irresponsable la il.lusió que
en arribar el moment de la jubilació, la tercera edat en general podria optar tranquil.lament per quedar-se a casa o
anar a la residencia que escollís. Tots recorden - ara en patim les conseqüencies - la multitud d'iniciatives de tipus basicament municipal que s'han fet en materia de tercera
edat. La idea de "si guanyam les eleccions farem una residencia" formava part de moltlssims de programes electorals
pnkticament de tots els grups poHties que avui integren
aquesta Cambra. Aquestes expectatives no es poden atendre en absolut, s'ha donat pas a una situació on una vegada
quantificats els costs de manteniment d'aquestes residencies es demostra la inviabilitat de molts d'aquests projectes,
pero tenim una situació de fet que necessita ser reconduida.
Tal vegada el Sr. Conseller podnl dir que ens regim
per un Pla quadriennal de serveis socials on hi ha, relativament, amplies previsions per a la tercera edat, hi ha previsions d'anar-nos acostant al 4% o superar-lo, que és la mitjana comunitaria en relació amb població de tercera edat i
població que utilitza les residencies, pero aixo són previvions estimatives, no és un element de planificació. Hi ha
una analisi de les dades que tenim en aquest moment de les
residencies, de les places, es fan una previsions, pero no
existeix un vertader pla d'actuació en aquesta materia.
Hi ha, aixo sí, i crec que es positiu, perque era absolutament necessari, el Decret 22/1991, de dia 7 de mar~, que
regula les condicions i requisits higienico-sanitaris i per a
l'atenció social que han de reunir els centres, serveis i establiments residencials de la tercera edat, pero aixo no fa més
que garantir que dins aquests centres es prestaran uns serveis determinats, que hi haura una qualitat, etc., és a dir,
que no s'obriran residencies més propies del tercer món
que de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. Es
tracta de tallar amb experiencies viscudes que afortunadement aniran desaparaguent - esperem que ja hagin desaparagut - de gent que agafava una serie de persones majors i
les col.locava dins un centre que no reunía condicions.
Ara bé, el panorama que se'ns presenta en relació amb
la tercera edat, quant a residencies, és una gran diversitat
de titularitats. N'hi ha que són titularitat de l'Església, n'hi
ha que són titularitat deis consells insulars - la més notoria,
la més gran, seria evidentment la del Consell de Mallorca,
hereu de l'antiga Diputació -, i tata una serie d'ajuntaments
que han iniciat residencies de tercera edat, alguns deIs
quals encara les tenen en projecte, d'altres en execució,
d'altres en obra finalitzada i no s'atreveixen a abrir perque
a l'hora de fer els comptes del cost de manteniment temen
embarcar-se en una aventura que pot acabar malament; hi
ha fins i tot entitats financeres o d'estalvi, com ~a Nostra,
que tenen la seva residencia propia; també hi ha hagut particulars que en aquesta situació transitoria d'escas control
havien obert residencies moltes vegades amb escasses condicions; hi ha les residencies de l'INSERSO, que cobreixen
una Area important, i el Govern de la Comunitat Autonoma ha cooperat en la creació de residencies.

La qüestió fonamental seria la següent: De la mateixa
manera que, quant a serveis socials i sobretot en I'aspecte
sanitari, la ConselIeria ha elaborat un vertader mapa, una

zonificació de les Illes Balears, tata una estructura de cara
a la previsió sanitAria, no podem dir, el Sr. Conse!ler ha
sap perfectament, que en materia de tercera edat, en materia de residencies, existeixi aquesta planificació. El nivell és
trobar-nos en una situació determinada d'una gran diferencia quant a titularitat, quant a qualitat, quant a oferta de
serveis, amb una vertadera fronda reglamentaria en materia
de residencies.
Cada !loc s'ha anat fent una mica el seu reglament en
funció de demandes, de necessitats, de previsions, elc. Tcnim residencies que tendeixen a un localisme extremat, només volen ser estructurades enlOrn de les necessitats locals,
deIs residents, cosa que tendria els seus problemes legals si
ho duguessin a I'enfront; d'altres - el cas de la d'INSERSO
de la Bonanova - que és una macro residencia que con voste sap, Sr. Conseller, no encaixa en el concepte que té la
Conselleria i nosaltres compartim que les residencies han
de ser molt més petites, molt més humanes, a la qual arriben persones procedents d'altres territoris de l'Estat espanyol, cosa que per una part resol un problema pero per )'altre també crea un desarrelament. Lógicament, una persona
despla~da molt enforma del seu lIoc d'origen es troba infinitament més desarrelada.
La pregunta, pero, és aquesta: ¿Pensa el Sr. Conseller
que hi ha o no una vertadera necessitat d'arrontar l'elaboració d'una vertadera planificació de residencies o ens limitam a donar carta de naturalesa a la situació que coneixem?
¿Deixam que les inicitiaves particulars, de consells insulars,
d'ajuntaments, etc., es continuln produint o entram en una
etapa de planificació, a afrontar una responsalitat de govern? La coordinació - voste ho sap, Sr. ConselIer - en
aquests moments no correspon a ningú més que al Govern
de la Comunitat Autonoma. L'INSERSO és una situaci6
transitoria que s'extingirA; hi haura una transferencia de
competencies a mans d'aquesta Comunitat, hi haunl un increment competencial, pero avui la responsabilitat de coordinació ja és de la Comunitat Autonoma. No corres pon ni
a un ajuntament, ni a un consell insular, ni molt menys a
elements de tipus particular o entitats d'estalvi.
Aquesta, Sr. Conseller, és la planificació que voldríem
que el Govern es comprometés a dur endavanl. Aquesta situació no és justa. On hem de crear residencies de tercera
edat? Ha sabem? N'hi ha d'haver a uns Uoes determinats, a
uns pobles? Cadascú ha d'estar en el seu petit poble? Aixo
és impossible. Hi ha d'haver unes residencies no molt
grans, de tipus comarcal? Aquí ja entram en una perspectiva més raonable. Quina reglamentació han de tenir? Han
de poder vetar el pas als qui no siguin de la seva area? Tot
aixo són elements de planificació. El resultat d'aquesta no
planificació és que s'han fet molts d'esfon;os mol tes vegades mal dirigits, s'han fet gran s inversions que no es poden
rendibilitzar, s'han creat centres que a l'hora de la veritat
els ajuntaments - i per aixo dubten a l'hora d'obrir - no veuen la viabilitat economica del seu manteniment i, per tant,
tota aquesta quimera que es va fer entorn de la tercera edat
que cada poble tendria la seva petita residencia ...
EL SR. PRESIDENT:
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Li prec que vagi acabant, Sr. Pons.
EL SR. PONS I PONS:
Sí, Sr. President; ara acabaré. Tendria la seva petita residencia on, amb un acte de lliure voluntat, el jubilat o l'invalid podria optar entre quedar a casa seva o anar a la residencia, aquesta quimera no es pot sostenir. Hem de donar
pas, Sr. Conseller, a la planificació, i aixo és el que avui li
planteja el Grup Parlamentari SOCIALISTA: Que faci un
acte de govem, que planifiqui en bé de la nostra tercera
edat. Moltes gnlcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Passam al tom deis grups. Pel Grup
Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Vida!.
EL SR. VIDAL I JUAN :
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Aquesta moció del Grup Parlamentari SOCIALISTA
presentada aixÍ com ho ha fet el portaveu del grup proposant mereix el nostre suporto Indubtablement, no hi ha una
exposició de motius - tal vegada és per aixó que no dissentim en res - i l'explicació que ha fet, mentre no es demostri
el contrari, és coherent i en lá línia de la interpel.lació que,
quan es va presentar, nosaltres varem dir que donaríem suport a la moció subsegüent si es plantejava precisament així, perque és indubtable que per complir l'article 50 de la
Constitució, la nostra Comunitat Autonoma, com ha dit
molt bé el portaveu del Grup SOCIALISTA, segons s'estipula a l'article 10.11 de I'Estatut, té les competencies en coordinació de residencies de te¡cera edat, naturalment sense
perjudici que quan aquestes competencies pass in als consells insulars respectius es faci des deis consells insulars,
pero és indubtable que fins ara els consells insulars - precisament ja ho varem dir aquí l'altre dia - han fet bastant en
aquest respecte, els ajuntaments potser també, pero és indubtable que s'ha d'omplir el buit d'una planificació i que
un pla de residencies de la tercerra edat seria una passa positiva per part del Govem.
S'ha dit, i en aixo estam d'acord, que a pesar que l'INSERSO i la responsabilitat de l'INSERSO en aquest punt,
no sempre és complida, m'atrevesc a dir que moltes vegades incomplida, i pos com a exemple l'illa d'Eivissa, on ara
es planifica una col.laboració amb el Consell Insular, pero
que durant molt de temps l'INSERSO va brillar per la seva
absencia en aquest campo És indubtable que és una situació
transitoria i que prompte la Comunitat Autonoma haura
d'agafar competencies quan hi hagi les transferencies corresponents. A pesar que en el conjunt de la Sanitat pareix
que aixo va per llarg, ates l'aspecte social de les residencies
de tercera edat, tal vegada sera més prest.
Per tant, que hi hagi un pla que digui on s'han de fer i
quines caracteristiques han de tenir aquestes residencies,
etc., creim que pot ser una passa positiva i fins i tot un suport per als altres ens institucionals de la Comunitat Autonoma que, com he dit abans, ja fa temps q.ue col.laboren en
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aquesta xarxa de residencies de tercera edat, a les quals, no
obstant aixó, els aniria molt bé una planificació. Per aquests motius, nosaltres donarem suport a aquesta moció del
Grup Parlamentari SOCIALISTA
EL SR. PRESIDENT:
Pel Grup Parlamentari PSM i EEM, té la paraula el
Sr. Serra.
EL SR. SERRA I BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. El tema de les residencies per a
la tercera edat és important, creim que ha estat una bona
iniciativa promoure el debat en general i nosaltres partim
de la base que, per una banda, ens trobam amb una manca
de residencies i creim que la interven ció del Grup SOCIALISTA per ventura s'hagués pogut intentar centrar una mica cap on es veuen les mancances reals amb tota precisió.
Nosaltres creim que, per una banda, a les l11es hi ha manca
de residencies, sectors de la nostra societat on hi fan falta;
sempre hem dit i tots els grups coincidim que no creim que
hagin de ser grans residencies, sinó petites, amb unes altres
característiques, pero també creim que se n'han fet o se'n
fa qualcuna - també hem de convenir que hem parlat amb
els membres del Govern sobre aquest tema - que tal vega da
no s'hauria de fer on s'ubica, és a dir que per una banda ens
trobam amb mancances i, per altra banda, amb possibles
excessos.
El diputat que parla está molt preocupat per les mancances que existeixen en els nuclis urbans grossos, on certament, de cada vega da més, la soledat i els problemes de la
gent vella amb menys recursos economies són més apressants i, arnés, hem de convenir que a partir del Decret del
Govern, si bé ha estat un decret molt suau, en el sentit de
tenir unes exigencies racionals i a la vegada donar molt de
temps, la veritat és que hi haura alguna residencia que s'haura de tancar, aixo és indubtable. Alguna ja ha tancat,
alguna altra ja ha avisat la gent perque cerquin un altre lloc
i a Palma, per exemple, lloes com la Residencia de vells del
Consell Insular, de la caixa d'Estalvis Sa Nostra o de les
Germanetes deis pobres estan completament saturats, on
practicament - fins i tot les Germanetes, ahir horabaixa - ja
no admetien ni tan sois gent en llista d'espera per excés de
persones que demanen una residencia d'aquestes característiques.
També sabem que s'han fet residencies a alguns pobies. N'hi ha hagut una a una ciutat important prop de Palma que durant uns quants d'anys ha tengut places disponibles, si bé no volia gent que no fas del seu municipi, el seu
ajuntament i la mateixa residencia no volien gent que no
fos d'aquell poble i, en conseqüencia, ens hem trobat que
mentre a Palma hi havia uns deficits molts grossos, a poes
quilometres hi havia unes places que no podria cobrir la
gent de Palma. Tenim problemes, ido, en els sectors urbans, en els sectors d'un segment de la immigració i, evidentment, també un sector de població autoctona que té
problemes de soledat, de manca de famHia o de desarrelament en general.
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Fins aquí crec que el diagnostic que fa el Pla quadriennal de serveis socials o d'acció social és un diagnostic que
es pot compartir en general, si bé, segons el nostre punt de
vista, calen més actuacions a certes zones; també calen dinAmiques, per que no?, de planificació, pero sobretot calen
actuacions. Com a ciutadans d'aquestes illes solidaris amb
els grans problemes socials de l'Estat, no podem compartir
els criteris que té I'INSERSO respecte d'administració de
la seva residencia a Palma, de la seva macro-resid~ncia, on
hi ha problemes grossos perqu~ una persona de les Illes
Balears o Pitiüses hi pugui estar, és a dir, que hem de convenir que quan hi ha hagut algun sfmptoma de planificació,
com al mateix INSERSO, la veritat és que pensam que no
funciona com pertocaria.
Dit aixó, la proposta del Grup Parlamentari del PSOE,
que en principi és una proposta tecnicament correcta, parla
d'un pla de residencies per a la tercera edal. Imaginam que
el Sr. Pons sap que no pot ser vinculant, ates que l'autonomia municipal no permetria una vinculació, per ventura lamentablement, pero les lleis de l'Estat en aquest tema són
aro, almanco les lleis d'Administració local. Ens pareix que
aixo és una cosa que ja hi hauria d'esser, realitat és que en
principi nosaltres entenfem que, en part, el Pla quadriennal
obeJa al criteri de pla del Govern; ara bé, com que en el Pla
quadriennal tampoc no hi ha gaire actuacions en aquest
respecte de residencies, la veritat és que el nostre grup veu
bé tot el que signifiqui activar el tema.
El que ens preocupa molt d'aquest tema, Sr. Pons, és
que els recursos de tercera edat, en general, van més cap a
altres activitats que no són assistencials. Vosté i jo mateix,
Sr. Pons, coneixem que hi ha mils de vells i velles d'aquestes illes que necessiten assistencia i aquests són els que vertaderament veim amb problemes. Almanco nos al tres, com
dic, veim a Palma uns deficits grossos i de cada vegada veim
més aquests de planifica ció, d'anAiisis i estudis, i poques actuacions directes, aixo és la veritat, i pass a el mateix en els
nuclis urbans més espedfics. Ara bé, quant a aquest pla que
hi pugui haver ens mostram un poc reticents, perque aro
com ha anat el Pla quadriennal també tenim por que aixo
quedAs no sabem exactament en que, és a dir, som un poc
esceptics, pero vaja.
EL SR. PRESIDENT:
Pel Grup Parlamentari PP-UM, té la paraula la Sra.
Castro.
LA SRA CASTRO 1 GANDASEGUI:
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats:
Com ha dit el Diputat del grup proposant, el principal
objectiu en materia de tercera edat és que els majors puguin restar el major temps possible en el seu entom habitual i a aixo s'han dirigit actuacions com assistencia a domicili, centres de dia, dutes a terme en col.laboració Govem
Balear, consells i ajuntaments. Quan per problemes familiars o socials, o perque ho esculllliurement el major, no hi
més remei que ingressar en una residencia, el nostre grup
pensa que a la nostra Comunitl!.t Autonoma aquest t~ma és

suficientment previsl.
En complíment de la Llei d'Acció social, el Govern de
la Comunitat Autonoma, en col.laboració amb els consells
insulars, va elaborar el Pla quadriennal de serveis socials i
assistencia social. No fa molt que aquest pla es va aprovar
en aquest Parlament i el grup que pro posa aquesta moció
va ten ir oportunitat de presentar totes les es menes que cregués necessaries en materia de tercera edat, i li recordo que
en aquest tema no van introduir-ne cap, la qual cosa ens [a
suposar que els va semblar que el tema era suficientment
ben tractar.
En aplicació d'aquest Pla quadriennal, el Govern de la
Comunitat Autonoma ha desemvolupat una política de foment a I'atenció a la tercera edat en col.laboració amb consells, ajuntaments i entitats sense Anim de lucre, pero sempre respectant la Ilibertat i dins les disponibilitats pressupostaries de cada organisme, sempre amb la coordinació
que el Pla quadriennal té com a criteri prioritari d'actuaciÓ.
Gracies a aquesta pol!tica, s'ha pogut aconseguir complir
les previsions de places de residencies de la tercera edat a
Menorca, a Eivissa es compliran a finals d'enguany i a Mallorca proximament, i aixf s'arribara, el 1944, a un 4% de
places residencials sobre el cens de majors de 65 anys, tcnint en compte que el Pla gerontologic només preveu un
3,5% per a l'any 2.000.
A més arnés, com voste ha esmentat, hi ha el Decret
22/91, de 7 de mares' que regula les condicions i requisits
mínims d'obertura i funcionament deis establiments per a
la tercera edat i ja s'han comen~t les inspeccions oportunes per garantir als nostres majors que les residencies que
escullen reuneixen les condicions necessaries i funcionen
adequadament. Jo crec que és ben clar que es desenvolupa
una política que ofereix unes bones perspectives de cobertura deIs objectius previstos en el Pla quadriennal; per tant,
no ens sembla logic alterar-ho sense fonament. A més a
més, no estam d'acord amb un pla com el que vostes proposen, que interferiria l'autonomia d'ajuntaments o consells;
hem de pensar que cada institució coneix la seva disponibilital" pressupostaria i que tindra en compte que les inversions determinen despeses per al seu funcionament posterior. Per tot aixo, el nostre grup no donara suport a la moció que presenten. Gracies, Sr. Presidenl.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Castro. Per al tom de replica, té la paraula el Sr. Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. Presiden!. Sres. i Srs. Diputats.
En primer lloc, agraesc al Grup MIXT el suport que
ha anunciat a la moció i al Grup Parlamentari PSM i EEM
les matisacions que ha fel. Com voste sap, Sr. Serra, compartim moltes d'aquestes preocupacions. Es evident que on
la tercera edat és problematica és dins dins els nuclís urbans, més problematica com més gran és el nucli, per una
raó molt senzilla: La vida del poble, la familiarítat amb
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aquella pla¡;a, amb aquell carrer, amb aquell cafe, amb els
amies, el nucli familiar que es manté molt més, tot aixo fa
més suportable la vida de la tercera edat, la integra més
dins un entorno En canvi, quant als nuclis urbans, no vulI
imaginar aquestes ciutats d'una serie de milions d'habitants, on deu ser vertaderament angoixosa la soledat que
pateixen els vells.
Efectivament, Ji puc assegurar que de cara a aquesta
moció m'he documentat sobre la situació del tema i realment encara és molt més preocupant del que pensavem intuHivament, per exemple aquesta macro-residencia de la
Bonanova - 552 places i unes 280 sol.licituds pendents, en
11ista d'espera - i altres lIoes com la Llar d'Ancians, del
Conse11 Insular de Mallorca, on hi ha unes 400 sol.licituds,
és a dir, que es troba totalment desbordada, també amb
una ocupació al cent per cent; les Germanetes del carrer
General Riera, amb 90 habitacions, completament saturada, voste acaba d'anunciar que fins i tot ja tanquen la llista
d'espera, vull dir que ja és absurd afegir-hi gent, que no es
pot atendre. Per tant, Sra. Castro, pot ser que es resolgui el
panorama; jo voldria que aixo anas bé i que d'aquí a un,
dos, tres anys, en el mínim termini possible, aixo hagués
desaparagut i que realment a cada residencia hi hagués algunes places sense ocupar, perque qui toca a la porta amb
una necessitat pogués ser ates. Crec que ha pintat el panorama una mica optimista, pero d'aqui a uns quants anys
tendrem ocasió de fer balan~.
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lant; cIar, un pla vinculant, un pla imperatiu, no, pero és
molt diferent. Un govern que afronta la responsabilitat i
diu: Ajuntaments, conselIs insulars, hi ha una majories determinad es que tampoc no és tan difícil de convencer la
gent que ten en governant aquests lIoes. Per part nostra, tota la col.laboració que vulguin. La planificació territorial és
aquesta, les previsions a les quals volem arribar són aquestes, pero clar, aixo implica rompre una dinamica, jo ho
comprenc, una dinamica on hi ha hagut tota una serie d'iniciatives - acabaré, Sr. President, veig que ja tenc elllum ences - i aquesta dimlmica s'ha de rompre. Rompre és un acte
polític, és un acte de Govern, és un acte de racionalitat i la
veritat és que és més cOmode, jo ho comprenc, continuar
mantenint una situació de no planificació, d'atendre o no
atendre iniciatives puntuals, amb l'arbitrarietat que aixo
sempre du, perque un que planteja una residencia no sap si
tendra dret o no. Hi ha casos de residencies, voste ho sap,
el cas de Calvia, que han demanat insistentment ajuda per
tirar endavant i realment encara no els han ates, i no ho dic
perque sigui un ajuntament socialista, em seria exactament
igual que fos del partit polftic popular...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pons, vagi acabant, que té ja té el temps ben esgotat.
EL SR. PONS 1 PONS:

El tema del perque no s'aci:epta un pla. Perque hi ha
un Pla quadriennal? Vos te, Sra. Castro, el coneix prou bé
aquest pla. Sap que hi ha uns elements de tipus indicatiu,
que fa una relació: Tercera edat, pagina 21, creació o ampliació de places a pisos o residencies, coses absolutament
diferents; una relació de pobles; creació de centres de dia,
pagina 22; a la pagina 53 es fan una serie de pro postes d'actuació en materia de tercera edat, el desig que l'assistencia
es faci en el seu domicili; suport a residencies existents o
que es construeixen, anam a remolc de la situació que hi ha
o de la que es pot continuar creant, realment no planificam
res. Hi ha una llista de pobles, pero em permetra que li digui que jo he trobat molts poes elements de planificació.

Sí, Sr. President. En definitiva, si no hi ha planificació,
no hi pot haver racionalitat, i si no hi ha racionalitat, els recursos no s'utilitzin bé, i quan els recursos no s'utilitzen bé,
recollint unes paraules del Sr. Serra, els recursos no es destinen als lIoes on són realment prioritaris. Si no hi ha planificació, no ho dubtin, continuara havent-l1i injusticia.
Moltes gracies.

Diu la conveniencia que les places per a residencies de
velIs que es creln s'integrin en centres residencials de ti pus
petit o mitja, pero ¿qui les ha d'integrar? On és realment el
pla d'actuació? Un ajuntament que toca a la porta de la
Comunitat Autonoma amb un projecte de residencia rebra
suport, si o no? Si és viable, li diran que si? Si no és viable
li diran que no? Si al costat, dins una zona ja ates a per a
aquest servei, es tornen a plantejar una residencia, estan
disposats a obrir-los les portes, o oferir-los col.laboració
igual que si fos una residencia en una zona que geognlficament detectam que no es troba ben atesa? No digui que el
pla preveu aixó, perque l'he llegit atentament i aquests elements de previsió no hi són en absolut. Sí, es relacionen les
places existents - Palma, resta de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera - i les places a crear, pero aixo són purs
elements numeries. Elements de previsió, elements d'actuació del Govern.

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

D'acord, com diu el Sr. Serra, no pot ser un pla vincu-

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Hi ha intervencions, dins el torn de
contrarreplica? Té la paraula el Conseller de Sanitat. Queda oberta qüestió incidental.

Gracies, Sr. President. Jo he de sortir, Sr. Damia Pons,
perque crec que la contradicció entre la seva primera intervenció i la seva segona és palesa, és a dir, primer ha dit que
la política de tercera edat no pot ser arbitraria - per aixo la
varem incloure en el Pla quadriennal -, després ha dit que
fins i tot havíem fet una política irresponsable obrint unes
espectatives per a la residencies, que aixo era un signe d'irresponsabilitat, i que havíem obert massa espectatives, i a
la segona intervenció ha dit que faltaven residencies i que
hi havia unes llistes d'espera de no sé quants de cents ha
dit. Naturalment no ho podem acceptar. Nosaltres obrim
unes perspectives d'un 4%, com ha dit molt bé, i crec que
és el percentatge indicat, quan la Ministra d'Assumptes Socials per a tot Espanya - tenint en compte que nosaltres
sóm la regió amb més alt índex per capita - obre un 3,5%;
jo crec qlle el nostre percentatge és normal.
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Després diu que fan falta residencies, pero les ha de
veure totes. Que dins Palma, dins els grans nuclis en fan
falta, natural!, pero és que de 1.872 places de residencia
que hi ha Mallorca, 1.360 són precisament a Palma, 1.360;
la resta, fins a 1.872, són als pobles, pero és que, a a més a
més, totes les residencies deis pobles, moltes de les quals
duen molts d'anys d'existencia, es desenvolupen bé, no necessiten doblers, no ens han vengut a pregar. La residencia
d'Inca, el petit hospici de Sineu, la residencia Sor Francinaina de Sencelles, la residencia de Muro, la de Pollen~ amb
els anys que du, la de Porreres, la de Felanitx, la de S611er,
totes duen anys, i voste proposa que deixem que tothom vagi com vulgui o que facem un vertader pla. No, el vertader
pla és el Pla quadriennal, que no diu exactament on s'ha de
fer, pero tampoc no ho diu el seu Pla gerontologic.
Nosaltres no volem un pla intervencionista. No Ji volem dir, per exemple, al batle de Santa Maria: Vos te no pOl
fer aquesta residencia i dir-li a la batlessa de Castitx que n'ha de fer una. Per que? Per que ens hem de ficar dins
l'autonomia municipal, nosaltres? Nosaltres sabem el percentatge de residencies que fa falta i les que hi ha funcionen la mar de bé. Voste ha esmentat diverses vegades la residencia de Calvia, és que la residencia de Calvia ho ens havia demanat ni permis, l'han vengut a demanar quan ja ja
ha estat acabada. Pot ser que ara tenguin problemes o s'espantin de si tendran economia a bastament per mantenir-la. Jo crec que sí, perque si se'n des fa la de Sencelles, la de
Calviá també se'n desfara, tampoc no hi ha tanta diferencia,
la de Calvia té 90 places i la de Sencelles en té prop de 30.
Residencies que estan en obra. Les tenim no perqueelIs vulguin, per ventura nosaltres cream un poc la demanda on n'hi ha d'haver. Montulri vol les seves places, Santa
Maria també, Algaida també en vol, a Eivissa hi ha una residencia a punt d'acabar, s'acabara enguany. La nostra vol
ampliar, n'hi una serie en projeete: Lloseta, Cansell, Alcúdia, Vilafranca, Felanitx amb la d'INSERSO. Jo cree que el
pla es va complint. L'any 1991 es varen crear 149 places, n'hi ha més de 900 en construcció o en projeete avan~t, i
total, el Pla quadriennal en preveia 1.360, és a dir que practicament sóm en vies a 1.071 de 1.360, i encara ens queden
anys per complir aquest pla.
la li dic que és natural que nosaltres, amb una política
liberal, no vulguem ser intervencionistes. Dins els ajuntaments no ens hi ficarem. Que hi ha una gran diversitat de
titularitat, ha dit, a les distintes residencies. Natural! 1 encara n'hi hauría d'haver més, i a més, crec que la iniciativa
privada hi hauria d'entrar més i fins i tot que hauriem de
modificar la nostra Llei d'Acció social on no permet les
ajudes a la iniciativa privada en cap concepte. ko s'hauria
de modificar, fins i tot n'hem parlat amb la seva Ministra i
estam d'acord. Llavors diu que no tenim un vertader mapa
de residencies com el tenim en Sanitat. Bé, en Sanitat aquí
em varen demanar moltes vegades a veure quin era el pla i
jo vaig dir moltes vega des que n'haviem de fer a tots els pobIes, de centres sanitaris. Residencies, no; clubs de tercera
edat, a to15 eIs pobles també. Ara bé, intervencionisme no
en tendra de part nostra. Grades. Sr. President.

(L 'Honorable Sra. VICe-presidenta primera substitueix el

Molt Honorable Sr. President en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Canseller. Dins el torn incidental,
té la paraula el Sr. Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputa15. Sr. Canseller.
Aquest diputat no té cap ministra, sera la Ministra del
Govern de la naci6. Que més voldria jo que tenir una ministra! Bromes a pan, perque aquest llenguatge s'introdueix i s'atribueix la titularitat d'elemen15 institucionals en
funció del grup político El Govern que hi ha aquí és el 00vern d'aquest diputat exatament igual que el de vostes, no
és el seu Oovern, és el Oovern de les Illes Balears, pero al
marge de petites matisacions lingüístiques jo li voldria dir
que crec que en el fons pot ser no estiguéssim tan en desacord sempre que hi hagués, per part de la Conselleria, la
voluntat d'afrontar un poblema, i el problema continua
exactament vigent.
Jo no he proposat que es fad un mapa de residencies
de les Illes Balears de caracter imperatiu on s'ha de fer
aquesta i no s'ha de fer aquella altra, sinó que hem demanat uns elemen15 de planificació per tal de no anar a remole deis esdevinements, perque la pregunta que jo li faria,
Sr. Canseller, seria molt senzilla, pero no és el cas-, perque
no som aquí per formular preguntes. Les residencies que s'han ereat, a iniciativa de que i de qui han sorgit? Si han
sorgit d'una planificació racional, de dir: Efectivament, les
residencies han d'estar dins el nucli urba i no a les afores,
de cara a una major integraci6, sempre que aixo sigui possible; han d'aprofitar edificis anties de cara a restaurar, etc.
Han de procurar tenir tots aques15 elements o realment, i en aixo el seu decret - el decret que vos te ha cursat,
logicament; el deeret que ens afecta tots, que és el Decret
22/1991 - és un decret a remole de, perque és un decret que
surt en el moment que s'adona que han posat el titol de residencia per a tercera edat a alguns centres que no reuneixen totes les condicions. Si algú parla que es taneara algun
centre, que passa? És perque realment funcionava una cosa
que no s'ajusta al Decret i que, per tant, aixo no pot ser
més ciar: Les residencies han anat sorgint d'una manera no
diré caotica, perque una residencia és una cosa molt seriosa, n'hi ha que tenen mOlta tradici6, n'hi ha que s6n elemen15 institucionals, com les deis consells insulars, que són
centres que tenen moltíssims anys d'antiguitat i una gran
tradici6, pero també hi ha hagut elemen15 de tipus oportunista que s'han pensat que aixo de la tercera edat era un
possible negoci i s'han produH situacions un tant dram:ltiques, i aixo és un element que voste sap que s'ha de corregir.
No s'ha dir exactament on s'han de fer ni quines s'han
de fer, no parlam d'un pla de tipus imperatiu, pero sí d'un
pla orientatiu, de dir: Mira, és evident que en el cas que
una zona geografica de Mallorca - les altres illes també, pero en fí, Mallorca té un territori més gran - de difícil comu-
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nicació, una zona desatesa, sera situada a11a. Si ana m a Eivissa, cobrira tata l'illa o també hi haura d'haver altres elements de tipus insular? La veritat és que no ha sé. D'acord
amb les dades que vos tes manegen, d'acord amb les necessi13ts de la població, d'acord amb els costums culturals, perque si una societat té tendencia a retenir la persona majar
dins el nucli familiar i és molt mal vist dur-la a una residencia, no és el mateix cas de societats europees que voste coneix on practicament les persones majors saben que no poden commptar amb un nucli familiar estable que les mantengui i anar a una residencia és un acte normal de la societat.
Aquests elements de planificació, Sr. Conseller, són els
que el Grup Parlamentari SOCIALISTA planteja a través
de la petició d'aquest pla de residencies, que seria un pla
que no tendria un caracter imperatiu, pero tendria un canlcter orientatiu. Si un ajuntament planteja una residencia
dins una area perfectament coberta, sap que, com a mínim,
no sera prioritario Que si la vol fer, la pot fer amb els seus
doblers i afrontar la responsabilitat? Tal vegada no podem
fer cap element, d'acord amb la Llei de Regim local, perque aixo es crel, perO si voste té uns fans, un recursos dins
la Conselleria, no els destini a la creació d'una residencia
que practicament duplica o intensifica serveis mentre té altres zones del territori de les Illes Balears en blanc en materia de tercera edat.
Aixo és el pla. No es tracta d'una 11uita d'intervencionisme contra liberalisme, perque crec que aquesta historia
s'ha superat absolutament. El Grup Parlamentari SOCIALISTA planteja purament i simplement una actuació racionalitzadora del Govem, un pla de tipus orientatiu, un pla
de donar i poder establir determinades prioritats per tal de
cobrir de forma optima i en els 110es que la combinació de
l'actuació de la Conselleria i d'altres elements institucionals o fins i tot particulars, no ens fa por l'element particular en materia de residencies, sempre que tengui una qualitat determinada.
Aixó és el pla de residencies que nosaItres proposam.
Creim que si no es fa tampoc no hi haura cap catastrofe, no
hem de ser apocalípties, jo no he pintat les coses tan negres. Simplement he dit que es poden duplicar molts d'esfor«Os, que hi haura esfor«Os que s'haurien de fer i no es realitzaran i que, en definitiva, la bona utilització deIs fans
públies de cara a roptima utilització deis fans públies, que
sempre són escassos - vos te ho sap més que ningú - per solventar aquest problema de la tercera edat, no es produira
com s'hauria de produir, entre altres coses perque quan repassam les llistes d'espera d'aquestes residencies com ara la
Bonanova o la Llar deis Ancians, efectivament jo desig que
es compleixin tates les previsions, pero ens adonam que en
aquest moment hi ha una situació de saturació d'aquests
centres i problemes socials, problemes humans realment
molt greus. Hem proposat una pass a, veirn que el ConseUer
no la comparteix; ho lamentam, perque creim que un element de mínima racionalització com el que es proposava
introduir en aquest camp ha estat rebutjat. Moltes gracies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Per tancar la qüestió té la paraula el
Conseller.
EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó):
Gracies, Sr. President. Aixo que el decret va sortir a remolc, jo no sé a quina residencia es refereix, que li va posar
residencia i no ho era; l'únic que varem fer nosaltres va ser,
com es es fa en tots aquests decrets, fer una reserva de
nom, perque és normal que per aco11ir-se als beneficis de
les ajudes del Govem han de reunir aquestes condicions, i
feim una reserva de nom com en fa en moltes altres coses.
Si voste em demana quina és aquesta residencia que es va
dir residencia i no ha era, jo no la conec, francament.
Quant als elements de planificació, naturalment, ara
diu que només han de ser a titol orientatiu, que ha de ser
una planificació no imperativa. D'acord, aixo és el que diu
el Pla quadriennal, pero és que a les nostres illes parlam de
distancies maximes de 25 minuts, ven e a dir que si el senyor
de Santa Eugenia té els seus pares o la seva mare a la residencia de Sencelles, és a 8 minuts i tant és que siguin 8 minuts com 18, a Inca n'hi ha de tata la comarca. Si nosaltres
planificam d'aquesta manera que voste diu, haurem de dir.
Dins aquests 4 ajuntaments, vulguin o no, s'hi ha de crear
una residencia, i tal vega da aquests 4 ajuntaments no tenen
cap ganes de fer-Ia i llavors no la faran; en canvi hem anill
creant aquesta espectativa i fins ara han anat responent, jo
li he donat eIs números.
Nosaltres hem examinat les llistes d'espera de Palma i
són els mateixos que s'apunten a totes les residencies de
Palma, aixo li ho diran al Consell Insular i a quaIsevol lloc.
Són els mateixos de Sa Nostra, són els mateixos deIs altres
Uoes i sempre que jo he acudit a residencies de fora de Palma, quan hem hagut d'intervenir per qualque cas, sempre
m'han donat una resposta positiva. Les residencies de prop
de Palma o de Uuny, naturalment, sempre volen tenir més
eIs del seu poble, pero en principi han respost positivament, és a dir, jo cree que el pla s'ha explicat prou, s'ha debatut prou aquí perque ara, cada any no podem fer un pla
nou. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Tancada la qüestió incidental,
quedava pendent el tom de contrarreplica. Hi ha cap intervenció, dins el tom de contrarreplica? Acabat el debat, idO,
passarem a la votació.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la moció, es
valen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions? No n'hi ha.

(El Molt Honorable Sr. Presw.ent repren la direcció del
debat)

El resultat ha estat: 25 vots a favor, 29 en contra, cap
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abstenci6. En conseqüencia, queda rebutjada la Moci6
1284.
II.2) MOCIÓ 1453/92, PRESENTADA PEL GRUP
PARLAMENTARI PSM 1 EEM, RELATIVA A POLÍTICA DEL GOVERN EN MA'I'ERIA DE MEDI AMBIENT, DERiVADA DE LA INTERPEL.LACIÓ RG.E.
NÚM. 2232/91.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la següent moci6, que és la núm. 1453, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a política del Govern en materia de medi ambient. Aquesta moci6 ve derivada de la Interpel.laci6 núm. 2232, no s'hi ha
presentat cap esmena i té la paraula el Diputat Sr. López i
Casasnovas.
Sr. Moll, per favor, vol fer lectura del text de la moci6?
EL SR SECRETARI SEGON:
Sí, Sr. President.

2.4) Introduir els pIans especials deIs POMN de cada
area d'especial protecci6, un organ o junta de conservació
que propicil la participació integrada de les diferents administracions - Govern, Consell, Ajuntament - i de les entitats
conservacionistes i de defensa de la natura, així com deis
propietaris afectats.
2.5) Dedicar majors esfon(os de gestió i pressupostaris
al tema de I'educació ambiental i de la protecció del medi
ambient - inspectors de pesca, agents forestals, reciclatge
del personal i major equipament tecnic, creació i dotació
deis negociats de protecció, flora i fauna solvestre i d'educació ambiental, etc. - fixant I'objectiu de triplicar els recursos humans amb que compta el Servei de Conservació de la
Naturalesa en un futur exercici pressupostari.
2.6) Presentar en el termini més breu el Pla Hidrológic
de Balears com a base d'una nova política d'aigua més d'acord amb la limitaci6 deis recursos.
2.7) Abandonar la passivitat davant els fets constatals,
no ignorar-los i reclamar de les administracions competents el compliment de les Beis, disciplina urbanística, delicte ecológic, etc.

"1.- El Parlament de les Illes Balears constata:

a) La díspersi6 competencial en política de medí ambient i la descoordinaci6 existent entre diverses conselleries
del Govern en aquesta materia.
b) La manca de desenvolupament de la LIei 1/1991, de
30 de gener, d'Espais naturals i regim urbanfstic de les arees d'especial protecció de les Illes Balears, especial en ordre a l'elaboració de plans d'ordenació del medi natural o
plans especials prevists a l'article 9 de l'esmentada llei.

2.8) Aplicar decídidament les recomanacions i les directives comunitaries en materia de medí ambient, amb especial-atenció al medi ambient industrial, amb reorientacions estructurals que actuln contra el malversament moderant, reduint, suprimint consurns tals com el de l'aigua potable, electricitat, velocitat en carrete res, excés de productes de curta durada rebutjables, etc."
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moll. Té la paraula el Sr. López i Casasno-

c) Que continua el procés de degradaci6 de la natura a
les Illes Balears i han sorgit noves agressions, sense la suficient vigilAncia, control i capacitat de fer complir les lleis i
les normatives.

vas.
EL SR LÓPEZ 1 CASASNOVAS:
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autónoma a:
2.1) Crear un organisme de coordinaci6 de la política
mMio-ambiental que possibiliti la gesti6 unificada i coherent en el si del Govern de les Illes Balears i, en aquest
marc, obrir a cada illa una oficina del medi ambient amb
funcions informatives, de canalitzaci6 de denúncies d'agresions mMio-ambientals, de vigilancia i control de normatives. d'educaci6, etc.
2.2) Crear, dins els termini de tres mesos, les juntes
d'explotaci6 de Mallorca, Menorca i d'Eivissa i Formentera
previstes en el Decret 106/1990, de 13 de desembre, sobre
organitzaci6 i regim jurfdic de la Junta d'Aigües de Balears.
2.3) Prioritzar en l'ambit de cada illa, d'acord amb els
consells insulars respectius, l'elaboraci6 de POMN que estableixin uns usos que permetin el frulment deIs ciutadans i
ciutadanes en la natura i el respecte més absolut a la conservaci6 del medi natural.

El Ministre d'Obres Públiques i Transports, Sr. Josep
Borell, manifestava a Huelva, el passat dia 30, que els problemes mMio-ambientals no s6n de legislació, sinó d'incompliment de la normativa, i afegia: "Cal reforc;ar els mecanismes de vigilAncia i sanció contra l'incompliment de la
normativa".
A la Conferencia de Medi Ambient hi han assistit els
responsables de la mat~ria de 17 comunitats autonomes i
es pretenia, a més a més, coordinar la política mMio-ambiental de les administracions dins el marc de les directives
de la Comunitat Europea. No sé si el Sr. Saiz va assistir a
aquestes jornades d'Huelva o si el Govern balear hi ha enviat un deis dos directors generals que té en materia de medi ambient, ja sigui el d'Agricuitura o el d'Ordenació Territorial. En qualsevol cas, la dispersi6 competencial en política de medi ambient i la descoordinació existent entre diverses conselleries del Govern en aquesta materia ja es van
posar de relleu en el debat que va tenir lloc aquí el passat
dia 25 de mare;, p~r.o per si no n'hi havia prou amb aquelles
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constatacions, és evident que també ens podríem referir a
notfcies sorgides dins l':\mbit de la Comunitat Europea on,
amb motiu d'un informe anual que elabora en aplicació del
dret comunitari, la Comunitat culpa la dispersió autonomica de I'escassa protecció del medi ambient a I'Estat espanyol.
Jo no sé si té raó o no té raó la Comunitat Europea,
pero és cIar que convé fer un esfor~ administratiu de coordinació, de cooperació i, sobretot, en aquest cas sí, de centralització de poHtiques, perque el medí ambíent és un :\mbit amb el qual no es pot fer broma o no es pot jugar. Precisament tenim, en aquesta Comunitat Autonoma, les ponencies que amb motiu del Congrés Internacional de Turisme i Medi Ambient, determinats alts carrecs d'aquest Govern feien públiques en relació amb la necessitat d'establir
uns impulsos per trobar alternatives a I'ús de l'energia electrica, que en aquests moments es dispara, i sobretot en epoques punta, en epoques estacionals.
Deien també les conclusions que el territori s'ha de
preservar per ser frult per les persones, que call'eliminació
de res idus i la infrastructura de transports, pero sense estructures sobredimensionades. Entre altres consideracions,
crec que és important dur a coLlació i esmentar la intervenció del Conseller de Turisme d'aquesta Comunitat, que
acabava el seu discurs dient (traduesc directament del castella): "L'alta qualitat del medi ambient constitueix la materia primera del turisme i des d'aquest aspecte és essencial
limitar el consum deis recursos- ambientaIs i asseguraf-ne la
seva conservació. Per tant - acabava el seu discurs -, si admetem aquestes hipütesis com a valides, ens trobam que la
base per solventar els problemes de medi ambient i del desenvolupament turístic és l'ordenació territorial, i en aquest
punt cal demanar-se: Que passa amb el sol urbanitzable
nou? Que passa amb les :\rees naturaIs que es protegeixen i
després cal conservar? Aquests temes, que en gran mesura
són de competencia municipal, moltes vegades necessiten
els ajuts de totes les administracions i de la resta de la societat per poder-hi donar una contestació adequada".
Em plau esmentar aquestes paraules perque d'alguna
manera el Conseller de Thrisme de la Comunitat Autónoma és conscient que a les Illes Balears el procés de degradació de la natura no s'ha aturat, és conscient que hi ha
manca de desenvolupament de la Llei 1/1991 d'Espais naturals; és conscient que problema tiques medio-ambientals per parlar de casos concrets - són presents a la nostra Comunitat Autonoma quan encara, díns el Pla de resídus solids, es propasen fórmules incineradores que, com tothom
sap, impliquen que un 40% de les tones íncinerades en forma de cendres reverteixen - a0 sí, es dispersen, no es veuen, pero reverteixen - sobre el pro pi medí ambient; quan
el creixement indíscriminat en poHtica d'autopistes, en polftica de carreteres, fins i tot en política d'increment de la
producció electrica, de decades d'incúria en l'explotació
d':\ricts i pedreres, amb la manca de suport a les Illes Balears a empreses que fan reciclatge de paper, vidre i altres residus, algunes de les quaIs precisament han de lancar i és
una noticia d'avui, poc rigor en el plantejament d'estudis
d'impacte ambiental i a la fi, precisament a la fí, i el Grup
del PSM i EEM es felicita que a la fí el Govern de les Illes
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Balears hagi reconegut que determinats dies a l'any, molts
dies a I'any, hi ha perill nuclear a les Illes Balears per m:\q uines beLliq ues a la badia de Palma.
Cree que són aspectes que no podem deixar de constatar, el Parlament constata, i constata, a més a més, que
l'any 1987, quan la Conselleria d'Agricultura i Pesca va fer
el seu reglament org:\nic, preveia dos negociats: Un negociat de protecció a flora i fauna silvestre i un negociat d'educació ambiental. Parlam de I'any 1987, som al 1992. Quin
desenvolupament ja tingut, Sr. Conseller d'Agricultura, absent en aquests moments del Parlament, aquest reglament
org:\nic? En aquests moments, llevat d'inspectors de costa i
inspeetors de pesca, també amb dotacions materials i humanes insufícients, la Comunitat Autonoma no té altre cos
de funcionaris que tenguin funcions relacionades amb la
proteeció del medi ambient.
Haurem de recórrer a la Guardia Civil, com es va
anunciar en algun mitja de comunicació? Crec que aquests
dos aspectes són preocupants, crec que és important constatar també que en aquests moments el cos d'agents forestals té 21 membres a Mallorca, 3 a Menroca i 3 a Eivissa.
Amb aquest cos s'ha d'afrontar tota una política que, evidentment, hauria d'abastar aspectes molt més amplis. No
tenc massa temps per insistir en aquestes qüestions que
crec degudament constatades, pero si que voldria, Sres. i
Srs. Diputats, que fossin conscients que els mateixos reglaments elaborats pel Govern de les Illes Balears no han tingu1 erseu desenvolupament i concreció.
Em referesc a les juntes d'explotació d'aigües, juntes
que han de fer la seva funció assessora de coneixement, de
control, de participació. La mateixa participació que demanam creant un organ o junta de conservació d.ins les :\rees
naturals per a la gestió del medi ambient en aquestes zones, demanam també que tengui cura de la gestió de I'aigua, un reeurs escas, un reeurs que els cientffics de les Illes
Balears deien fa poques setmanes que, malgrat que plouria
i efectivament ha plogut, els aqüífers es podien recuperar
en un 40%, pero que I'alarma roja en tema d'aigua potable
a les Illes Balears era real i era impossible que s'elaborassin
plans de desenvolupament urbanistic que no tinguessin en
compte aquesta necessitat, aquesta realitat.
Si ens referim a I'aspecte d'educació mMio-ambiental,
hem de recordar que l'any 1988 el Parlament de les Illes
Balears aprovava, a instancies d'aquest grup parlamentari
PSM i EEM, promoure en el termini de 6 mesos la creació
d'una xarxa d'escoles de natura (escoles de natura, no campanyes d'educació ambiental, que també són importants;
després, si s'escau, ja parlarem d'aquest tema). Que ha passat, amb aquesta xarxa? Senzillament que no s'ha creat. Durant tres anys se la va dotar de 1.000 pessetes en el pressupost per poder iniciar-la, pero també és evident que l'educacicó mMio-ambiental de base no és priorit:\ria en el si
d'aquest Govern. Per tant, seria bo que el Parlament instas
l'Executiu a realitzar una tasca decidida en aquest respecte.
Finalment, perque no pot ser d'altra manera, m'he de
referir a la necessitat de sortir a camí davant la passivitat
culpable-de determinades administracions competents. Di.s~
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ciplina urbanística, delicte ecologic obliguen, si més no, al
Govern de les Illes Balears, a tenir una política de seguiment. La mateixa, per exemple, en labor de tutela i control
deIs actes administratius municipals es podria tenir en l'actuació municipal en materia de medi ambient municipal i,
subsidiariament, de consells insulars. Labor que no és d'intervenció, perqu~ la Llei de Disciplina Urbanística no li ho
permet, pero sí que pot ser una labor de suport per evitar,
per preveure, per fer inviables determinades actuacions sobre les quals ara no em puc estendre, pero que tothom en
té dins el cap múltiples exemples.
Sres. i Srs. Diputats, I'aplicació deIs plans d'ordenació
del medi ambient o del medi natural en aplicació de la Llei
d'Arees naturals no es pot traduir, com ha fet un determinat ajuntament que tenia una norma particular dins el seu
planejament general a les zones de protecció paisatgística,
que deia: "No cabe ningún tipo de obras, construcciones,
instalaciones, y sólo podrán ejecutarse obras de reparación
o mantenimiento de construcciones histórico-monumentales i ambientales. No se admite edificabilidad alguna y queda absolutalmente prohibida la transformación, uso y destino del paisaje actual" en zones de protecció paisagfstica, repetes e, no pot ser que l'adaptació sigui dir: Eliminarem
aquesta disposició, aquest artic\e del Pla general, perque la
Llei d'Arees naturals és més permissiva en aquestes zones.
A~, re petes e, és un mal exemple d'actuació municipal.
L'actuació, en qualsevol cas, hauria de ser majorment proteccionista.
Jo cree que si avui aprov¡)vem en aquest Parlament la
moció subsegüent que presentam, el Govern no se sentiría
constret, emp~ a fer una política impossible. Senzillament,
en certa manera es veuria ajudat pel Parlament per aplicar
la legislació, les regles, les normes. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Grkies, Sr. López i Casasnovas. Passam al torn d'intervencions deIs grups. Pel Grup Parlamentari MIXT, té la
paraula el Diputat Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gr¡)cies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Vagi per endavant la nostra felicitació i, per tant, adhesió a aquesta moció que ha presentat el Grup Parlamentari PSM i EEM; el nostre vot será fntegrament favorable a
tot el seu enunciat.
És absolutament cert que en materia medfo-ambiental
existeix una dispersió competencial, tal com diu aquesta
moció, i una descoordinació entre les diverses conselleries
que tenen responsabilitat, que tenen competencies en
aquesta qüestió per part del Govern de la Comunitat Autonoma. Tenim molts d'exemples d'aquesta realitat. El Sr.
López i Casasnovas ha parlat concretament d'algunes de les
intervencions que ha fet el Conseller de Turisme, que avui
no és present, i jo cm voldria referir concretament a una
d'avui mateix. Avui mad hi ha hagut una compareixen~
del Conseller de Turisme per altres temes i una vega da més

ha dit, concretament en aquesta compareixen<;a, que existia
una contradicció evident entre la necessitat de protegir,
precisament per aconseguir un turisme de millor qualitat i
unes condicions que l'atraguessin més, i altres mesures de
caracter comercial o campanyes que feien diferents responsables del sector turístic, em referesc concretament a les
empreses, pero l'altre dia, el mateix Conseller, en una altra
compareixen<;a, va dir molt clarament que havia fracassat i aixo era un reconeixement que es feia en aquella comissi6
- el model que s'havia seguit en aquesta Comunitat Autonoma en mat~ria de política territorial i que s'havia de donar un cop de timó, que s'havia de corregir aquesta situació.
Crec que ja no es poden donar raons més de pes que
aquestes intervencions en concret perque es vegi la diferencia de criteris o almanco d'aplicació i la manca de coordinació que existeix concretament per part de les tres conselleries que tenen responsabilitats directes en aquesta qüestió:
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori;
Conselleria d'Agricultura i Pesca, que també té algunes
competencies en aquesta materia, i la Conselleria de Turisme, que evidentment és l'encarregada de vendre o de donar
la imatge definitiva d'aquest producte que es vol donar de
vendre la nostra natura a aquest turisme de més qualitat.
Per tant, estam completament d'acord que és absolutament necessllria la creació d'aquest organisme que coordini
les activitats en aquestes competencies que tenen les diferents conselleries en mat~ria mMio-ambiental i fins i tat
no solament en mat~ria medio-ambiental, sinó en les accions concretes que en cada moment fan o han de fer cada
una d'aquestes conselleries. Jo no die que no es facin accions correctes, com la mateixa aprovació de la Llei d'Espais naturals i la seva aplicació, que encara que plantegi Problemes en alguns indrets i contradiccions amb alguns planejaments existents i aixo crel alguns problemes i algunes
tensions no dic que no és segueixi adequadament des de la
Conselleria d'Ordenació del Territori, pero ereim que és
necessari que es produeixi aquesta coordinació.
Ja sé que el Govern podra dir que ja existeix aquesta
coordinació, que el Govern és un tot, pero la veritat és que
en les diferents declaracions - i fins i tot m'atreviria a dir en
les diferents actuacions - s'observa aquesta certa descoordinació. És absolutament necessari que actuacions com la
que s'ha prodult a l'iBa de Menorca - posaré un exemple
concret - on en aquests moments tenim a un ajuntament
una planta embotelladora d'aigües per a ús huma, les obres
de la qual estan practicament acabades, pero resulta que s'ha construH sense llicencia de cap casta dins una area natural i ara es planteja un problema greu. Ja sabem que tal
vega da aquests propietaris s'han llan<;at a aquesta aventura
sense paracaigudes, pero la realitat és que s'ha prodult
aquesta actuació i no hi ha hagut cap organisme que hagi
tingut una intervenció concreta directa en aquesta qüestió.
Ho poso com a exemple, no dic que en aquest moment hi
hagi una responsabilitat de les conselleries, cree que I'ajuntament en qüestió hauria d'haver actuat abans, pero evidentment a~ s'ha produH i ara el problema és damunt la
taula.
Aprofitament d'aigües residuals. També és absoluta-
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ment necessari que a0 es tingui en compte. A l'hora de
construir les depuradores. La veritat és que ahir jo veia
amb bastant de tristesa les imatges de la inaguraci6 que
s'ha produH de la Depuradora Sud de Ciutadella i veia
unes imatges submarines on resulta que aquestes aigües,
una vegada depurades, de moment - es preveu que més endavant tal vegada es podran aprofitar - aniran totes a la
mar. Per una banda parlam que tenim manca d'aigües per a
reguiu a Menorca i que tenim problemes serios os perque
l'aigua que plou no s'infiltra totalment en els aqüifers, no
hi ha aquesta recuperaci6, etc., pero d'una altra banda es
construeixen depuradores sense tenir unes previsions exactes de com s'aprofitara aquesta aigua. Es pot aprofitar, ja s'ha previst, pero de moment aquesta aigua aninl tota a la
mar.
Jo crec que molt bé, enhorabona perque s'ha construH
la depuradora, pero també hem de dir que s'hauria d'haver
tengut una certa previsi6 d'on s'empraria aquesta aigua i de
moment la soluci6 encara no és damunt la taula. VulI aprofitar per dir a0 perque temem molt que el dia que es construeixi la depuradora del terme municipal de Ma6 ens puguem trobar en la mateixa situaci6. Sembla que hi ha cert
consens o un cert acord, segons ens hem assabentat a través
d'alguns mitjans de comunicaci6, que es construeixi a la
costa de llevant de I'illa de Menorca i evidentment alla no
hi haura cap aprofitament per a reguiu. Imaginin vostes 2
milions d~ litres d'aigua diaris - vaig acabant, Sr. President
- que an iran a la mar.
Per tant, és absolutament necessari que per donar soluci6 a aquests desequilibris, a aquestes problematiques de
les quals ens queixam any darrera any, es dugui endavant
aquest Pla hidrologic tantes vegades reclamat i tantes vegades anunciat, pero que encara es troba bastant aturat. Per
no allargar-me més, perque hi hauria moltes més coses a
dir, com he dit al principi el nostre vot sera favorable a la
totalitat d'aquesta moci6. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula la Sra. Barcel6.
LA SRA BARCELÓ 1 MARTÍ:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
La moci6 que avui presenta el Grup PSM i EEM, conseqüencia de la interpel.laci6 relativa a la politica del Govern en materia de medi ambient es fonamenta en tres
constatacions amb les quals, amb canlcter general, no podem fer altra cosa que estar-hi d'acord, pero també voldrfem fer una passa més i creim que haurfem d'assenyalar que
les tres constatacions esmentades sois són el resultat d'una
manca de voluntat política de desenvolupar una política
mMio-ambiental mfnimament suficient.

Respecte del primer punt - i comenc;:arem uns comentaris a cada un deIs tres -, la dispersió competencial i descoordinació existent entre les diverses conselleries del Govern, ens .haurfem de demamar quif!es són les polítiques
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que hem de coordinar. Polítiques o accions puntuals? Existeix la Comissi6 balear de Medi Ambient, podran dir, peró
tot seguit haurfem de continuar demanant: Quines pro postes i projectes de normativa medio-ambiental han elaborat?
Quines propostes de directrius relatives a recursos naturals? ¿Planificaci6 de les obres hidrauliques, linies d'investigaci6 medio-ambiental, restauració d'equilibris biológics i
del paisatge, promoure l'estalvi de primeres materies no renovables i reciclatge i reutilització de residus? Impuls suficient a les associacions amb finalitats de defensa del medi
ambient? Quants de convenis, acords amb les administracions locals en materia de medi ambient, s'han fet? Quantes denúncies, queixes i iniciatives s'han canalitzat, s'han resoU, en casos de perturbacions i agressions al medi?
Referint-nos a les accions puntuals de control, potser
la coordinació tindria bastant més de sentit. Ja fa estona devers el juny del 1991 - el Conseller d'Obres Públiques i
Ordenaci6 del Territori volía crear un cos d'inspectors de
medi ambient. Titular als mitjans de comunicació: Iniciats
els tramits per a aquest organisme. Era una proposta de la
Comissi6 balear de Medi Ambient. Sera prest un fet? ¿Es
referia a aquest projecte el preambul de la llei que regula
l'impost ecologic quan diu allo que el Govern ha assumit
les seves responsabilitats respecte de la implantació i el
desplegament de mesures de po licia administrativa destinades a controlar possibles accions perturbadores contra
aquest?
Coordinació de l'educació? Potser sí ens fa falta perque arribin a les illes menors, com a mínim, els materials
didactics que el Govern ha elaborat. Ja va bé la coordinació, encara que no només és aixo; també manca política,
manquen programacions didActiques.
Segon punt, juntes d'explotació. Les previstes al Decret 106/90, de 13 de desembre, sobre organització i regim
jurídic de la Junta d'Aigua de Balears. No podem fer més
que estar d'acord amb el que dóna compliment a un decret
i també esperam que el partit que dóna suport a aquest
Govern també - justament perque és un decret seu - hi doni
compliment; doni, per tant, acord en aquest punto
Punts tercer i quart, desenvolupament de la Llei d'Espais naturals. Ja ho vam comentar a la interpel.lació, la
conservació deis espais naturals ha de ser activa i participativa. És ordenar, gestionar l'espai amb un objectiu: evitar la
degradació deis nos tres recursos naturals i és, a més, un objectiu del programa pressupostari del Govern per al 1992,
quan diu allo de compliment deIs objectius de la Llei d'Espais naturals.
Respecte del punt cinqu~, voldrIem insistir que no basta pro posar només la solució de dedicar majors esforc;os en
gestió i majors esforc;os pressupostaris en el tema de l'educació ambiental i de la protecció del medi ambient, sobretot pel que fa refer~ncia a l'educació. Només posaré un
exemple: Educació per a adults, activitats fetes per al 1992,
bosses de sucre i bosses de ferns, amb un cost de 25 milions.
Potser seria interessant revisar el programa pedagógico En
canvi, sI és interessant, respecte de la protecció del medi
ambient, comptar amb més mitjans, no només personals, si-
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nó també técnics: Analítica, resolució de la problemAtica
de la contaminació atmosférica, emissió de ........ , soIs, sanitat ambiental, en definitiva defensa de la salut, principi important també quan rallam de medi ambient i del qual moltes vegades ens oblidam.
Respecte del Pla hidrologic de Balears, ja ni creim necessari justificar la urgéncia i oportunitat de la seva redacció, assenyalant aquí de manera clara que que és competéncia del Govern d'aquesta Comunitat Autonoma l'elaboració i la proposta de revisions. Es realitzarA, segons la Llei
d'Aigües, per l'organisme de conca corresponent o per
l'Administració hidrAulica competent a les conques compreses íntegrament en l'ambit territorial d'una comunitat
autonoma.
Respecte deIs dos darrers punts, seté i vuite, que el
Govern actul en el compromís de fer complir les lleis, les
normatives, una cosa tan simple i tan evident que no caldria posar-ho, pero de segur fan bé, a voltes un se n'oblida.
Conscienciar els ciutadans enfront de l'excessiu consumisme de béns escassos i costosos és un objectiu, com a mínim,
de l'educació mMio-ambiental, pot ser un objectiu quan rallAvem d'educacions sense programacions. Votarem a favor,
aixf i tot, de tota aquesta moció. Vertaderament, creim que
dificilment cap grup polític no pot oposar-s'hi; no és moll
dificil votar avui a favor d'aquesta moció i estic segur que el
pas del temps ho agraira. GrAcies.

to, el 38/1985, de 16 de nayo, de creación de la Comisión
balear de Medio Ambiente. En esta Comisión balear de
Medio Ambiente, que funciona en pleno y en permanente,
están representadas prActicamente todas las consellerias
del Gobierno - se lo puedo leer, no tiene mayor importancia, creo que escasamente quedan dos o tres - estan representados los Consells Insulares de todas y cada una de las
Islas y están representadas, además, toda clase de instituciones, como la Univeridad, están representadas asociaciones que tienen una atención especial por las cuestiones medioambientales o ecológicas, y esa Comisión viene funcionando regularmente, Sr. López Casasnovas, yo soy miembro y se lo digo con conocimiento de causa. Créame, funciona permanentemente, constantemente.
Esa Comisión, en pleno, está presidida. además, por el
Presidente de la Comunitat, nada menos quepor el Presidente de la Comunidad. Fíjese si podemos constatar todos
nosotros la preocupació que hay en esta Comunidad por el
tema del medio ambiente, que el órgano de coordinació de
las competencias medioambientales está presidida nada
más y nada menos que por el Presidente de la Comunidad y
esta comisión, como digo, funciona constantemente y en
ella se tratan toda clase de asuntos, desde los asuntos ordinarios de evaluaciones de impacto ambiental, de temas
contenidos en la legislación, en la normativa, hasta la elaborac6n de la propia normativa medioambiental que el 00- bierno prepara y que siempre pasa previamente per la Comisión de Medio Ambiente.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra, Barceló. Pel Grup P ARTIT POPULARUNIÓ MALLORQUINA, té la paraula el Sr. González i
Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
GrAcias, Sr. Presidente. Sras. i Srs. Diputados.
Con la lectura atenta de esta moción a uno se le ocurre
aquella frase que me parece que el Sr. López Casasnovas ya
contó aquí alguna vez, aquella frase atribuida a un italiano
que dice "piove porco governo". Esta moción da esta curiosísima impresión. Empieza por decir que el Parlamento de
les Islas Baleares constata la dispersión competencial en
polftica de medio ambiente. Claro, el Parlamento de las Islas Baleares y cualquiera, es decir, no hay gobierno en el
mundo en que no haya una dispersión en materia de medio
ambiente. El problema no es del Gobierno, Sr. López Casasnovas, el problema es de la materia; el medio ambiente
afecta, efectivamente, la ordenació territorial, :yecta el turismo, afecta la cultura, afecta la agricultura; afecta incluso,
por supuesto, a la Presidencia del Gobierno, al interior,
etc. El medio ambiente afecta pnkticamente a todo; por
consiguiente, és logico que haya una dispersión.
Pero, claro, la segunda parte concreta; a continuación
de la dispersió dice "y la descoordinación existente". No, Sr.
López Casasnovas, no; esa descoordinació no la podemos
constatar y no la podemos constatar porque eso no es así.
Hay - y llama la atención que usted no lo conozca o por lo
menos que ni siquiera hay.'l hecho alusión a ello - un decre-

Se trata también de propuestas de los miembros de la
Comisión de Medio Ambiente - recientemente todavía estuvimos estudiando todo un conjunto de propuestas presentadas por la Universidad i el GOB - y por consiguiente,
_ insisto, hay una coordinación mediante esa comisió, coordi- nación que no sólo alcanza a los muchos Ambitos competenciales del Gobierno, sino también de todos los demás
órganos ejecutivos de la Comunidad y de las asociaciones e
instituciones interesadas. Yo creo que solamente desde una
absoluta ignorancia cabe ahora reclamar otros órganos de
coordinación en la materia. No acabo de entender si es que
el Sr. López Casasnovas quiere crear comisión sobre comisión; yo creo que lo importante es crear una sola, que ya está creada desde el año 1982, y sobre todo que funcione.
El siguiente apartado dice que también se constata la
falta de desarrollo de la Ley 1/91, la Ley de Espacios naturales. Cuando hicimos la Ley de Espacios naturales en la
legislatura anterior, Sr. López Casasnovas, ése fué uno de
los temas de discusión. Se ponen plazos a los 80 y tantos
planes que se deriven de la Ley de Espacios naturales o se
deja que esos planes, que por cierto pueden ser de tres lipos, así se contempla en la ley: planes directores territoriales, planes de medio ambiente o planes especiales y creo recordar que por unanimidad se decidió que no se pusiera un
plazo concreto al Gobierno para desarrollarlos; era más
importante que los hiciera bien que hacerlos en un plazo
concreto, pero también recuerdo que yo dije, desde esta tribuna, que seguramente, a no tardar mucho, algún grupo
parlamentario empezarla a reclamar al Gobierno que esos
planes se presentaran aquí inmediatamente, cuando ni siquiera tieI!~n que presentarse aquí. El primer paso es el
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que ha dado usted, ya quiere que esos planes estén hechos;
el segundo paso será que seguramente querrá usted traerlos aquí a discutir, a pesar que ni la Ley de Ordenación del
Territorio, en unos casos, si la Ley del Suelo lo piden así.
Después constata que continua el proceso de degradación de la naturaleza. Con relación a esto, me parece que
estamos dando vueltas siempre a lo mismo. Durante la legislatura pasada se ha aprobado una ley de disciplina urbanística que, además, contó basicamente, en su mayor parte,
con el consenso generalizado de esta Cámara y en esa Ley
de Disciplina urbanística se confieren unas competencias
concretas en la materia de indisciplina urbanística en la
que, por cierto, se incluyeron cuestiones medioambientales,
y están, si no perfectamente, porque casi nada es perfecto,
creo que casi perfectamente recogidas. Son los ayuntamientos, como usted mismo ha dicho y sabe - o sea que sorprendentemente nos presentan esta moción y también de esto,
para usted, tiene la culpa el Gobierno - son competencia de
los ayuntamientos atender, mediante la aplicación de esa
Ley de Disciplina urbanística, a las indisciplinas urbanísticas que haya.
Tienen también los consells insulares una parte de
competencia sobre el tema, si bien subsidiaria y mucho más
escasa, y finalmente, si los ayuntamientos no hacen frente a
sus responsabilidades, queda abierta, como es lógico, como
siempre ha de quedar, la via judicial. Ése es el camino. El
reclamar al Gobierno que haga un seguimiento porque _
hoy ha aclarado usted con relación a esto que lo que tiene
que hacer el Gobierno es un seguimiento -, yo no sé qué seguimiento puede hacer el Gobierno. No hay seguimiento
que valga, Sr. López Casasnovas. Si usted constata que hay
indisciplinas en materia urbanística, concretamente en materia de Ley de Espacios naturales, denúncielo usted ante
el ayuntamiento correspondiente y si el ayuntamiento correspondiente no le hace caso, vaya usted a los tribunales.
AqUÍ no hay seguimiento que valga ni más posibilidades; es
igual que el Gobierno lo siga o que deje de seguirlo, el Gobierno no puede hacer nada en esa materia, absolutamente
nada sobre la competencia municipal, absolutamente nada.
jjC

A continuación volvemos a crear el organismo ya creado y después habla usted de las juntas de explotación. Eso
de las juntas de explotación realmente es una cosa un poco
sorprendente porque parece que estan fuera de lugar, aquí;
no sé qué tienen que ver las juntas de explotación con las
juntas de aguas ni con su interpelación del otro día, ni en
general con la moción de hoy o el desarrollo en materia
medioambiental, pero sí quiero decirle, sobre este asunto,
que el Gobierno ha hecho un decreto, que va a hacer las
juntas de explotación y que acaba de empezar a funcionar
la Junta de Aguas; déles usted tiempo.
Se ha encendido la luz amarilla y lo siento porque todavía tenía unas cuantas cosas más que decirle. Hoy dos
cuestiones a continuación que se refieren a planes de medio natural y planes especiales y a organismos de gestión.
Yo quería leerle un poco la Ley de Ordenación del Territorio, porque me temo que ustedes no la leen; por cierto, hay
un librito muy útil para esto, porque contiene toda la legislación, está editado por la Conselleria de Obras Públicas y
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yo le aconsejo que lo lea, porque ustedes no lo han leído.
La Ley de Espacios naturales prevé, para los espacios contemplados en esta ley, planes directores territoriales, planes
de medio natural o planes especiales de acuerdo con la Ley
del Suelo. De toda esa tipología de planes hay solamente
unos, que son los de medio natural que, de acuerdo con la
Ley de Ordenación del Territorio, se prevé en un apartado
concreto que pudiera haber organismos de gestión en el caso de que tenga que haber gestión, porque, naturalmente,
en un espacio en el que no tiene que haber ninguna ges tión
económica concreta parece absurdo crear un organismo,
porque sobre una finca de propiedad privada de un determinado propietario no parece lógico que se cree un organismo de gestión en el que se incluyan instituciones, organismos que entiendan en materia de medio ambiente, etc.
Por consiguiente, nos parece absolutamente irrelevante.
El tema de mejorar los esfuerzos de gestión y presupuestarios, ¿por qué no lo discutimos en el presupuesto?,
porque, claro, venir aquí con estas cosas siempre es lo mismo. Aquí se viene y se pide que se tripliquen, por cierto,
los recursos humanos. Cuando hablemos de los capítulos I
y II de presupuestos, ya me diol usted eso mismo de esto y
de tantas otras cosas, que se tripliquen los recursos humanos por el artículo 14, concretamente por el punto 2.5 de la
moción.
Después, pretende usted que presente el Plan Hidrológico. Mire usted, Sr. López Casasnovas, pese a lo que se ha
dicho des esta tribuna es evidente y taxativo que el Plan hidrológico debe hacerlo el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, porque es competencia suya no traspasada al
Gobierno de la Comunidad Autónoma. Claro, yo le puedo
leer el Estatuto donde dice que efectivamente cuando las
cuencas discurren por una sola Comunidad Autónoma, la
competencia será de la Comunidad Autónoma, pero eso lo
podemos comentar usted y yo y podemos leer el Estatuto,
Sr. López Casasnovas, pero hay quien no ha hecho caso a
ese Estatuto y no ha traspasado la competencia, las cosas
son así, son como son, no como usted o yo queremos que
sean.
Finalmente - y acabo, Sr. Presidente - dice usted que
aplicar decididamente les recomendaciones y directrices comunitarias. Me parece muy bien eso que dice que actúe con
moderación en el consumo de agua potable, en el consumo
de recursos energéticos, etc. Yo también estoy por la moderación y creo que debemos estar todos, pero tengo que hacer dos matizaciones. La primera, que esto no es sólo labor
del Gobierno, es labor de todos, y la segunda que, lamentándolo mucho, ni siquiera podemos apoyar esta propuesta
de la moción, porque dice cosas tan curiosas como "suprímiendo consumos tales como el de agua potable, electricidad, velocidad en las carreteras". Emplea usted el verbo suprimir y esto ya nos parece muy fuerte, Sr. López Casasnovas, muy fuerte, muy fuerte. Nosotros creemos que tanto
como suprimir y evitar que la gente se pueda lavar, que
pueda comer o que pueda desplazarse en automóvil nos parece demasiado fuerte. Yo comprendo que un grupo como
el suyo, que está en la oposición, puede pedir esto; uno como el nuestro que apoya a un Gobierno no puede apoyarlo
de ninguna manera. Muchas gracias, Sr. Presidente.- -
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EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. González i Ortea. Pel tom de replica, té la
paraula el Sr. López i Casasnovas.
EL SR LÓPEZ 1 CASASNOVAS:

redactar el 90 o els 86 plans d'ordenació del medi natural a
la vegada, sinó que eIs redacti un darrera l'altre i, sobretol
que comenci pels que siguin més prioritaris per múltipl~
raons: Perque no volem sacralitzar els espais naturals; perque volem que hi hagi fru'iment deis espais naturals, pero
amb respecte a la natura, amb unes normes i uns usos als
quals puguin atenir-se eIs ciutadans i ciutadanes.

Gracies, Sr. President.
Agrair als grups que han dit que donarien suport a
aquesta moció el seu raonament a favor del seu contingut i
dir també que no m'ha sorpres en absolut la intervenció del
portaveu del PP-UM perque d'alguna manera, davant unes
constatacions tan rotundes, tan grosses com es VedrA d'Eivissa o el macís del Toro a la Serra de Tramuntana, voler
negar ¡'evidencia és un exercici. propi deis filosofs sofistes.
Realment, Sr. González i Ortea, voste diu que si constatam
denúncies les facen als organismes competentes i anem als
iribunals. A0 és el que feim, eh?, ho feim constantment,
pero judicialitzam la vida política i a0 no és bo, cregui que
a¡;o és un mal procediment i que no és recomanable de cap
manera. Jo crec que quan hi ha una voluntat d'actuació les
coses s'executen i es fan .
Jo he parlat que l'exercici del Govem hauria de ser
d'autoritat. Autoritat vol dir que la paraula basada en les
Beis i en les normatives, expressada davant els organismes
competents, pot donar resultats, i li posaré un exemple.
Després de 37 anys d'explotació deis arids de les arenes de
Tirant, deu nou deis quals ja es fan dins un regim autonomíe i sis, almenys sis anys de constatació per denúncies reiterades del grup que jo represent en aquesta Cambra, a la fi
la paraula d'un president del Consell Insular de Menorca
ha fet que el batle respectiu actuAs. No tenia competencia
per fer-ho o sí que en tenia? Ha estat una recomanació, ha
estat una directiva, ha estat una llei? Ha estat senzilIament
que s'ha vist que quan un grup ecologista ha duit per la via
judicial aquest tema, llavors ha actuat una administració local. Mal procediment. Si eren conscients que aquesta qüestió era il.legal i haguessin actuat en el moment oportú,
haurien evitat problemes al mateix sector de la construcció
que vostes diuen que defensen i ara els tenen.
A mi no m'ha de dir si he llegit o no el Llibre Verd,
perque el Ilibre que vos te té damunt la taula és elllibre que
nosaltres empram constantment per fer aquestes denúncies, i com que el problema, cregui'm, no és de qüestió econo mica, sinó que és Msicament de participació, per aquest
motiu demanam que en els plans d'ordenació del medi natural hi hagi juntes de conservació, organismes que permetin la participació deIs propietaris que reclam¡va el portaveu del Grup MIXT a l'anterior debat, representació de les
entitats ecologistes, representació de les administración 10cals, per que no? Per que no? És aIs plans d'ordenació del
medi natural que ens referim i no a la Llei d'Ordenació
Territorial que voste, amb molta habilitat, ha emprat aquí.
Nosaltres ens referim a la Llei 1/1991, la Llei d'Espais
naturaIs, la llei que en aquests moments no té cap desenvolupament, almenys constatat fins ara, i com que no té plans
d'ordenació del medi natural, nosaltres demanam que es
doni prioritat a alguns, és a dir, que el Govern no es posi a

Quant a competencies d'aigües, és cert que no les tenim transferides, que les hi hauríem de tenir i que aquí
hem parlat moltes vegades d'aquest tema, pero voste reconeixerA que en el Decret de creació de la Junta Balear d'Aigües, una de les competencies que té aquesta junta és l'elaboració del Pla hidrologic de les Illes Baleats i en a0 fa
anys que hi fan feina, perque nosaltres coneixem - i voste
també coneix - estudis sobre aquest tema, estudis per cert
bastant alarmants que no arriben a traduir-se en un pla que
generi pautes de conducta. De tot a0 en volíem parlar.
Pressupostos. Ha dit que els recursos humans materials els havíem de traduir dins els pressupostos. Ido sí, votin a favor de les esmenes que el Grup del PSM i EEM
anualment ha anat plantejant sobre aquests temes, pero no
a creixements indiscriminats de Capitol 1, sinó a creixements concrets de personal per realitzar labors de control,
de vigilAncia, de defensa del medi ambient, que en a0 si
que estam per la labor i voste ho sapo
S'han dit moltes coses, evidentment. En relació amb
els programes d'educació ambiental, la- Sra. Barceló ja ho
ha dit, pero jo ho vull corregir una mica. Els 25 milions que
hi ha no són per a les bosses de fems i les bosses de sucre,
són per al programa global de la campanya d'educació als
adults i escolars, pero vaja, no es tracta de campanyes.
Campanyes que acaben embrutant els carrers o fent camisetes o gorrets no serveixen; la conscienciació I'ha de produir un exercici d'autoritat i aquest exercici d'autoritat no
es constata de cap manera.
Acab, Sr. President. El Sr. González i Ortea ha dit una
cosa importantfssima, jo li vull donar la volta. Bé, la frase
"piove porco governo" no l'ha dita mai en aquesta Cambra,
ara la die per primera vegada, pero no ve malamenl. Jo si Ji
vull recordar un sofisma clAssic: Ratolí són tres síl.1abes,
pero el ratoH roega el formatge; les síl.labes, ido, roeguen
el formatge, o si vol, encara li ho faré més subtil: Ratolf són
tres sil.labes, pero les sfl.labes no roeguen formatge; per
tant el ratolí no roega formatge, és a dir, la pol1tica del 00vern en materia de medi ambient és forc;osament dispersa
perque el medi ambient és disperso A0 és un sofisma, a¡;o
és un sofisma.
Llegeixin el que demanam, no és un organisme com la
Comissió balear del Medi Ambient. Diguin quines actuacions ha tingut la Comissió balear del Medi Ambient en
qüestions tan importants com la contaminació medio-ambiental al Port de Maó, a l'Enzell, a Tirant, en les reformes
i revisions deis plans d'ordenació urbana de centres de interes turístico Digui com actua la Comissió balear del Medi
Ambient, digui quina labor executiva té, perque si no hi ha
labor executiva és una competencia realment escassa o nuJ.
la, i ara llegeixi el punt 2.1 del que demanam_a una oficina
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de medi ambient: Funcions informatives, de canalització de
deníncies sobre agressions mMio-ambientals, de vigilAncia
i control de normatives. Qui fa a~? La Comissió balear del
Medi Ambient? No, no ho fa, i com que no ho fa el Govern
ni ho fan els consells insulars nosaltres demanam una política coordinada i conjunta en aquest respecte.
Per tant, no facin rodar la roda. Llegeixin bé el que es
diu aquí i certament una altra vegada podrem fer un debat
molt més fructifer. Avui vostes aplicaran la majoria numerica, pero crec que les raons encara quedaran per veure.
GrAcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. López. Hi ha intervencions en torn de
contrarreplica? Té la paraula el Sr. González i Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Sí; gracias, Sr. Presidente. Tema Tirant; Sr. López Casasnovas, usted mismo me está contando que eso funciona
así hace muchos años. Usted ha formado parte del equipo
de gobierno del Consell Insular de Menorca hasta muy recientemente. Le devuelvo la pregunta a usted, le vuelvo la
oración por pasiva: ¿Qué ha hecho usted, cuando formaba
parte del equipo de gobierno? ¿Qué ha hecho usted y qué
ha hecho su equipo de Gobierno? Apenas unos meses que
lleva el nuevo y ya ve usted: Ya parece que la cosa entra en
vías de solución.
¿Competencia de la Junta de Aguas en elaboración del
Plan hidrolÓgico? Claro, pero usted mismo me reconoce
que en este momento no hay las competencias. Naturalmente que entre los objetivos de la Junta de Aguas estaba
la elaboración del Plan hidrológico, por una razón muy
simple: Porque al final va a tener que ser efectivamente la
Junta de Aguas la que lo elabore, porque es evidente que el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, no.
Presupuestos. ¿Por qué no les votamos a ustedes las
enmiendas en pressupuestos en esta materia? Por lo que le
decía antes, porque nosotros tenemos que apoyar un gobierno, tenemos la responsabilida de apoyar un gobierno, y
un gobierno, en materia presupuestaria, tiene que hacer
frente a muchos gastos y a muchas necesidades. Ustedes lo
tienen siempre muy fácil, yo creo recordar varias de sus enmiendas que consisten casi siempre en traspasar cientos de
millones de carreteras a medio ambiente. Yo creo que ése
no es el camino, o por lo menos no es el camino responsable. Por cierto que le tengo que decir una cosa. Es pública y
notoria, ya ha salido publicada en la prensa: La próxima
ponencia del Gobierno español, del Gobierno de Madrid,
con motivo del Congreso mundial de Río de Medio Ambiente, ya sabe usted que constata que de las 16 comunidades españolas, esta Comunidad Autonoma es la que dedica
más dinero al medio ambiente.
Cuestión de oficinas. Usted habla de triplicar los presupuestos poniendo oficinas de información a diestro y siniestro. Por amor de Dios, Sr. López Casasnovas! Cualquie.ra que desee cualquier información la tiene al alcance

1349

de su mano en cualquiera de las oficinas del Gobierno y,
desde luego, en las oficinas de los consells insulares, se lo
aseguro y se lo garantizo. Los temas medioambientales no
van a mejorar o progresar por un problema de oficinas. Finalmente, como usted suele hacer literatura, mucho más
modestamente yo le reccuerdo aquella frase de don José
Ortega y Gasset que decía que, al hablar, o se hace precisión o se hace literatura o mejor se calla uno. Dejo a la
consideraciÓn de las Sras. y Sres. Diputados si usted hace
literatura, pero me parece que ha dejado bien claro y bien
constatado que no ha hecho usted precisión en esta moción
que presentan. Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. González i Ortea. Acabat el debat, passarem, ido, a la votació de la moció.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor? GrAcies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets? GrAcies, es poden asseure.
Abstencions? No n'hi ha.
El resultat ha estat: 27 vots a favor, 29 en contra, cap
abstenció. En conseqüencia, queda rebutjada la moció
1.453, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a política del Govern en materia del medi ambient.
III) PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM.
1043/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTA, RELATIVA A CESSIÓ ALS CONSELLS
INSULARS DE LA GESTIÓ DE PENSIONS NO CONTRIBUTIVES.
EL SR. PRESIDENT:
Passam al punt tercer de l'Ordre del Dia, que és el corresponent a proposicions no de llei, on veurem la 1043,
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a cessió als consells insulars de la gestió de pensions no
contributives. Té la paraula en nom del grop proposant, el
Diputat Sr. Gómez i Arbona.
EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
La presentació d'aquesta proposició no de llei que demana que la gestió de la concessió de les pensions no contributives sigui cedida als consells té una motivació clara i
concreta, i ve clarament definida a la Llei d'Acció social, al
seu TItol V, on diu: "El Govern de la Comunitat Autonoma ha de planificar i coordinar tot el sistema d'acció social
i els consells i els ajuntaments han de responsabilitzar-se
de l'execució per tal de gestionar-la amb la major eficlcia i
proximitat als beneficiaris". Per tant, el motiu és ciar i creim que és important atracar la gestió de la concessió d'una
prestació social important - en aquest cas les pensions nocontributives - a I'Administració que es troba més prop del

1350

DlARl DE SESSIONS / Núm.-30/ 8 abril del 1992

ciutada, els consells insulars.
Per a a les Sres. i Srs. Diputats que no ho tenguin ciar,
la Llei de pensions no contributives - Llei 26/90, de 20 de
desembre - va desenvolupar un deIs principis rectors continguts a l'article 41 de la Constitució i estableix per primera vegada el dret a pensions de jubilació i invalidesa a tots
els ciutadans, encara que no haguessin cotitzat mai o durant un temps insuficient. En definitiva, es tracta de la universalització de les pensions. Creim que és una llei molt
important i els únics requisits que exigeix per poder accedir
a aquestes pensions són, amb caracter general, la residencia
en territori espanyol i la insuficiencia de recursos i, amb caracter específic, esser major de 65 anys o major de 18, pero
amb un grau m[nim de disminució.
A la mateixa llei, la disposició addicional 4.2 autoritza
el Govern de I'Estat a subscriure el oportuns concerts amb
les comunitats autonomes a les que encara no s'hagués
transferit d'INSERSO. És el cas de la nostra Comunitat
Autonoma i aixf es va firmar un concert entre el Ministeri
d'Assumptes socials i el Govern balear per tal que l'Administració de la Comunitat Autonoma gestioni la concessió
de les pensions no contributives; a Menorca i Eivissa la Camunitat Autónoma té personal especialitzat que depen de
la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social a fi de tramitar
tota aquesta documentació.
Per altra part, per tenir una visió exacta de la situació,
hem d'afegir que el Consell d'Eivísa i Formentera i el de
Menorca - el de Mallorca no, perque va tornar la delega ció
- té delegad es les gestions de les competencies en materia
d'assistencia social que corresponien a l'antic Cansell General Interinsular i que li venien de l'Institut nacional d' Assistencia social, i entre aquestes delegacions es troba la tramitació i concessió de les pensions anomenades FAS, de
fons d'assistencia social, el que dins el pressupost es coneix
com gran nomina, o sigui que en aquest moment a Menorca i a Eivissa i Formentera existeixen dues xarxes de tramitació i concessió de pensions no contributives gestionades
per administracions diferents: Una, la del Fons d'Assistencia social, gestionada pels consells en vírtut del Decret de
delega ció de competencies; l'altra, l'anomenada pensió no
contributiva de la Seguretat social, gestionada pel Govern
balear.
_ Creim_que a<;ó pOl produir Í-de fet pwdueix un confusionisme entre els possibles beneficiaris. Una llei aprovada
per aquest Parlament, i per tant d'obligat compliment, en
la seva exposició de motius diu: "Hi ha un autentic laberint
de competencies que propicien el confusionisme la desorganització i la ineficacia en la gestió de la polfti~ dels serveis socials i d'assistencia social", i més endavant: "Atesa
aquesta dispersió organitzativa i davant la manca de coordinació, s'imposa com a tasca prioritaria la de planificar i coordinar les accions amb la finalitat d'omplir buits i evitar
duplicitats". Per últim, aquesta mateixa llei continua: "Es fa
necessari posar ordre en aquesta sítuació i, a més, avanr;ar
d'una manera similar a com ha anat evolucionant el servei
social i l'assistencia social a l'entorn europeu fins a arribar
a una fase d'integració de les prestacions".

Com vostes deuen su posar, tates aquestes cites són de
la nostra Llei d'Acció social, que va aprovar el Parlament
l'any 1987, la qual indica que els consells insulars tenen el
dret - i vull remarcar ac;ó: tenen el dret - de tramitar i concedir les prestacions economiques que amb caracter períodie es puguin concedir. El cas de les pensions no contributives és una prestació economica de caracter periOdic; a
més a més, l'article 15, que parla de les competencies que
tenen els consells, parla que els consells podran tramitar i
concedir les prestacions economiques de caracter periOdic.
Per tant, aquesta proposició no de llei no demana res que
no es pugui fer ni en contra de l'ordenament jurídic de la
nostra Camunitat Autónoma, únicament és una qüestió de
dret.
En el text de la proposició no de llei no especificam,
intencíonament, com el Govern balear podría cedir als consells la tramitació i concessió de les pensíons no contributives, i dei m que no ho especificam intencionadament perque creim que el Govern balear podria cedir aquesta competencia als consells de diferents maneres: Una, mitjanc;ant
conveni concert, com ha fet el Ministeri d'Assumptes socials amb el Govern balear, de fet hi ha antecedents, i una
altra mitjanr;ant un decret, com ja ho va fer I'any 1982,
quan va delegar les competencies en materia d'assumptes
socials de l'antiga ..... Per tant, creim que hi ha maneres;
no existeix cap tipus d'impediment legal ni problemes en
les fórmules legals a utilitzar. Torn a repetir que únicament
és una qüestió de voluntat i de voler complir la Llei d'Acció social.
En el cas que aquesta proposició no de llei no compti
amb el vot favorable de la majoria deIs diputats d'aquesta
Cambra, s'oblidara la nostra Llei d'Acció social, s'oblidara
que existeixen uns consells insulars, no es podra parlar d'afavorir la maxima descentralització a favor d'aquests consells i es continuara amb un autentic laberint de competencies, propiciant el confusionisme, la desorganització i la
ineficacia en la gestió política deIs serveis socials. Gracies.
(L'Honorable Sra. Vice-presidenta primera substitueix el
Molt Honorable Sr. President en la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Gómez i Arbona. Pel Grup Parlamentari M-IX-'I', té -la-paraula 618r. Per-al-ta,-EL SR. PERALTA I APARICIO:
GrAcies, Sr. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats.
No volem entrar en una discussió sobre la Llei d'Acció
social, amb la qual estam d'acord i a més va ser aprovada
per aquest Parlament, a part que creim que és molt clara en
els seus enunciats. Ara bé, també creim que hi ha una qüestió que s'ha de tenir en compte i és que la mateixa inlroducció d'aquesta proposició no de llei diu que uns deIs consells insulars, concretament el de Mallorca, va retornar al
Govern les seves competencies en materia d'acció social.
En aquest sentit, creim que l'aplicació vía aprovació d'aquesta 'p.roposició tal vega da seria entrar en una contradic-
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els diputats del Grup PP-UM que gestionen aquest tema en
el ConseU d'Eivissa i Formentera, en el de Mallorca o en el
de Menorca resulta que no volen gestionar les pensions no
contributives? Si fas així, jo diria que entraríem realment
en una contradicció i una eerta esquizofrenia política, perque aniría contra el sentit comú, contra la mateixa Llei
d'Acció social i, obviament, contra les previsions de desenvolupament progressiu del Pla quadriennal d'acció social.

ció amb un acord creim que també pres dins les seves competencies per part d'un deIs consells insulars.
Per tant, si bé estam d'acord amb el fons de la qüestió,
creim que, quant a la tramitació, el tema és complex i complicat. Si avui a0 s'aprovés aquí, es podría produir que el
Consell de Menorca i el d'Eivissa i Formentera tinguessin
aquesta competencia de concedir les pensions no contributives i en ca nvi , per una al1ra banda, no la tingués el Consell de Mallorca, ates que no va voler aquestes competencies en el moment oportú, i es crearía, com die, una situació contradictoria i complexa. Estam d'acord amb el fans,
repetesc; no tant amb la tramita ció i, per tant, adelantar
que la posició del nostre grup sera d'abstenció en aquesta
proposició no de llei. Moltes gracies.

En conseqüéncia, és més que evident que si bé la proposta és molt simple i parla del ter mini més breu possible aixo és una qüestió molt etería - i, arnés, tenint present
que existeix una Llei de Cansells insulars i uns mecanismes
prou lents i complicats, aquesta proposta d'avui del PSOE
del termini més breu possible podría significar d'aquí a dos
o tres anys, ates el ritme del nostre Executiu en temes d'aquestes característiques. De totes maneres, des del PSM i
EEM, cIar, dir que no a aix6 seria la quadratura del cercle.
En conseqüencia, sí, pero la veritat, no sentir que el Govern expliqui les característiques, dificuItats, etc., que hi ha
actualment en la gestió de les pensions no contributives ens
sembla, si més no, molt preocupant. Gracies.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM
EEM, té la paraula el Sr. Serra.

r

EL SR. SERRA r BUSQUETS:

(El Molt Honorable Sr. PresUient repren la díreccí6 del
debat).

Sí, gracies. NosaItres notam a faltar en aquests moments, i ho deim amb una eerta preoucupació, la postura
del Govern. Direm per que: Ja fa uns mesas varem demanar - supos que el Sr. Gómez i Arbona hi va assistir - quina
era la realitat de les pensions no contributives a Balears, és
a dir, quan les havien tramitat, com s'havíen tramitat, amb
quin resultat, amb sol.licitud de resposta oral davant cofuissió, que era el sistema més rapid. Com que per escrit la
Canselleria d'Acció social de vega des no ens respon amb
massa concreció, optarem per la via oral i tenim una informació bastant precisa i jo diria que bastant clarivident sobre els problemes de gestió que té el Govern en les pensions no contributives.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Pel Grup PP-UM, té la paraula el
Sr. Mari i Calbet.
EL SR. MARi 1 CALBET:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
,
El Grup Parlamentari SOCIALISTA presenta una
proposició no de llei i jo he dir que en Hnies generals estam
completament d'acord, no amb el paper que han presentat,
sinó amb el fans que ha expressat el Diputat Sr. Gómez i
Arbona, el que passa és nosaltres pensam que aixo avui no
és possible i diré per que. En el seu escrit fan referencia al
fet que I'any 1982 el Govern balear va delegar als conseIls
insulars l'antie fans d'assistencia social a !'Institut nacional
d'Assistencia social. La competencia va ser delegada pel pIe
del ConseIl General Interinsular en data de 28 de juny i
aquesta delegació va ser mantinguda pel punt 1 de la disposició transitoria novena del nostre Estatut d'Autonomia,
aixo entre altres atribucions.

Nosaltres partim d'aquesta base, és a dir, que tant el
FAS, pel que fa a Mallorca, com les pensions no contributives pel que fa al conjunt de les Balears i les Pitiüses, resulta
que evidentment són dins la Canselleria d'Acció social amb
unes actuaciones lentes, tremendament burocratiques i, a la
vegada, tenim entes que d'acord, no només d'acord amb la
Llei d'Acció social i el Pla quadriennal, sinó amb el sentit
comú, hi ha un procés que en teoria significa unes transferencies completes als consells insulars en materia d'acció
social. Fins i tot qualque president de consell ha dit públicament que hi podria haver l'intercanvi de temes sanitaris
amb temes socials, és a dir, sobretot a Mallorca, pel que
afecta l'Hospital general i el Psiquiatric, i a les al tres illes
aixo és un tema que queda un mica més complexo
Per tant, la veritat és que a nosaltres ens agradaria que
en aquest moment el Govern ens digués quines dificultats
hi pot haver - si és que n'hi pot haver - en aquesta transferencia que sol.licita el Grup SOCIALISTA respecte de les
pensions no contributives, que siguin gestionades pels consells insulars. Si el Govern no s'expressa amb claredat - no
els diputats del Grup Popular, perque podria ser que els diputats del Grup Popular gestionassin el tema en els consells insulars respectius i encara ens trobariem amb una
contradicció operativa més grossa - que voldría dirnQue
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Aquesta delegaci6 comporta la tramitaci6 i concessió
d'ajudes periOdiques - la gran nomina, com ha dit voste que I'any 1992 representen 14 pagues de 24.935 pessetes
mensuals, i ve regulada pel Reial Decret 2620/81. El CanseU de Mallorca, efectivament, va renunciar a les competeneies delegades, i aquesta denúneia va ser acceptada pel
Govern balear, amb el Decret 57/1984. Vostes basen la proposició no de llei en el fet que el Govern balear va firmar
un coneert de col.laboraci6 amb l'INSERSO dia 25 de mar~
del 1991, on hi havia el Ministre de Treball, la Ministra
d'Assumptes socials i el President de la Camunitat Autonoma. Aquest coneert passava la gestió de la concessi6 de les
anomenades pensions no contributives al Gove~n balear.
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És un concert de cooperació entre l'Administració de
l'Estat i la Comunitat Autónoma de les IUes Balears per a
la gestió - i aquesta gestió suposa concessió i denegació de
les pensions de la Seguretat social de Jubilació i d'invalidesa dins la modalitat no contributiva. En aplicació del punt
2 de la disposició addicional quarta de la Llei 26/1990, de 2
o de desembre, aquesta disposició estableix dins la Seguretat social les pensions no contributives i autoritza el Govem central a firmar concerts amb les comunitats autónomes no afavorides, diriem, per la transferencia de l'INSERSO perque gestionin aquesten pensions no contributives de
la Seguretat social.

El document firmat és un concert de gestió, no una delegació d'una transferencia de competencies. La Llei
26/1990 dóna totes les competeneies de gestió de les pensions no contributives a I'INSERSO i contempla la possibilitat de poder firmar concerts amb les comunitats autónomes que no gaudeixen de la transferencia en materia de serveis socials, o sigui de l'INSERSO. La primera clausula del
concert es denomina "ambit de col.laboració". És prou clar
que no és una delegació de competencies.
La segona clausula diu que el reconeixement del grau
de disminució o malaltia crónica es fara pels equips de valoració i orientació de l'INSERSO. La cla.usula quarta diu
que la informació deIs ciutadans i la publicitat relativa a les
pensions no contributives ho faran conjuntament les dues
institucions, Comunitat Autónoma i INSERSO. També diu
que corres pon a l'INSERSO canalitzar qualsevol pro posta
que es pugui produir des de la Comunitat Autónoma cap a
l'Administració de l'Estat. La cla.usula setena diu que la
Tresoreria general de la Seguretat social dura a terme el
pagament de les pensions no contributives, que arnés, ho
fa directament als beneficiaris, sense passar per la Comunitat Autónoma ni per l'INSERSO. Per acabar tota aquesta
informació, li vull dir que les comunicacions tant d'aprovació com de denegació d'aquestes pensions no contributives
duen dues firmes, una per part de la Comunitat Autónoma
i l'altre per part de l'INSERSO

Per tot aixó, pens que que queda clar que no és possible cedir competencies que el Govern balear no té i que
haurem d'esperar que el Govem balear tengui les competencies deIs serveis socials, o sigui l'INSERSO, per demanar aquestes transferencies als consells insulars, die aquestes transferencies als consells insulars. Quan aixó sigui aro,
jo li garanteixo no només el meu suport, que és segur que
el tendra, sinó el suport de tot el meu grupo Ara per ara,
ates tot aixó que he dit, no els podem donar suport a pesar
que comprenc que hi ha una dualitat en concessió, sigui
d'ajudes periOdiques o pensions, que seria millo' que no hi
foso Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Mari i Calbet. Pel tom de replica, té la paraula el Sr. Gómez i Arbona.
EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.

He escoltat amb atenció els arguments que han anat
donant els diferents portaveus respecte de la nostra proposició no de llei i jo crec que aquesta proposieió no s'ha entes prou clarament, perque jo cree que per cedir als consells la tramitació de les pensions no contributives no fan
falta grans fórmules jurfdiques, ho he explicat abans. És un
proposició no de llei senzilla, en el sentit de dir que és facil: Que ates que el Govem balear té una oficina amb un
graduat social a Eivissa i Formentera i una a Menorca, que
sigui el personal del Consell o el personal que ve contemplat dins el concert que paga INSERSO, el que estigui a
disposició dels consells per tramitar-ho, perque actualment
és cert que hi ha dues linies de pensions i fins fa un any la
concessió definitiva de les pensions del Fons d' Assistencia
social - i encara ha de Lenir la delegació - ho feia el Govern
balear, i els concerts respeetius - em refereixo a Eivissa i a
Menorca - únicament tramitaven l'expedient cap al Govern
balear.
Per tant, jo no veig cap motiu - almanco el portaveu
del Grup PP-UM no n'ha dit cap - que evidencii' que no es
pot fer una cessió de la tramitació als consells. A mi em fa
la sensació que és una falta de voluntat de descentralitzar i
d'atracar la gestió als ciutadans. La intenció d'aquesta proposició no de llei era evitar duplieitat quant a la xarxa i
atracar la gestió als ciutadans; la veritat és que m'ha deccbut veure que sembla que no hi ha voluntat per part de certs grups. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:Gracies, Sr. Gómez i Arbona. Hi ha intervencions dins
el tom de contrarreplica? Té la paraula el Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Si; gracies, Sr. President. Sr. Mari, la replica que jo volía introduir...
EL SR. PRESIDENT:
Perdoni, Sr. Serra. La contrarreplica és a la intervenció
del Sr. Gómez i Arbona, no a la del Sr. Mari.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Té tota la raó. Jo volía replicar-li en el sentit que
aquesta qüestió de gestió de concessió de pensions imaginam que vol dir un conveni de gestió pur i simple. Suposam que aixó és la fórmula tecnica que queda ben aclarida i
contradiu, óbviament, la posició de les transferencies, és a
dir, no és el que deia el Sr Mari, sinó que és un debat totalment diferent. La replica només era aquesta; nosaltres donam suport a un conveni de gestió, naturalment; una altra
cosa no es podria fer, en aquest tema. Gra.cies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Sr. Mari i Calbet, té la paraula en
tom de contrarreplica.
EL SR.

MARf 1 CALBET:
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Gracies, Sr. President. Jo lí vull dir que és dins aquest
concert que es va firmar, Si voste volía dir purament una
tramitació d'expedients, aleshores no és que diu la seva
proposiciÓ no de llei; la seva proposició no de llei diu que
es faci la cessió de gestió. Jo entenc, com ti he dit, que ara
per ara la cessió de gestió no és possible; ara bé, si voste
diu que el funcionari, que la Camunitat Autonoma o que la
Conselleria de Sanitat té la seu on el centre de sanitat d'Eivissa passi a un despatx del Cansell, és una altra cosa. Jo
entene que la cessió de gestió que vostes demanen a la proposieió no de llei que han presentat ara per ara no és possible i li he dit per que, com també he dit que en el fans estava d'acord amb voste i que esper que les transferencies de
l'INSERSO venguin rapidament cap a aquesta Camunitat
Autonoma per demanar de seguida les transferencies als
consells insulars i tendran tot el nostre suporto Res més,
moltes gracies.
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na i del vot particular perque aro ho ha indicat el portaveu
d'aquest grupoEn conseqüencia, té la paraula el Sr. Orfíla.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Al calendari dels éssers vius, enguany no és l'any 1992.
Podría ser perfectament l'any 3.500.491.992. Fa uns 3.500
milíons d'anys que existeix la vida en aquest planeta que
anomenam terra i en aquest lapsus de temps han succeH fenomens evolutius que han duit com a conseqüencia la desaparició d'especies i de determinades formes de vida; l'adaptació d'altres als canvis elimatics, a les variacions que ha sofert el medi natural del qual formaven part, va permetre la
seva perviveneia. Cada especie desapareguda ha donat lloc
a una altra que, indefectiblement, ha ocupat el buit que
aquella deixava.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Mari. Canelos el debat, passarem a la votació.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets, per favor? Grilcies, es· poden asseure.
Abstencions? Gracies, es poden asseure.
A favor, 23; en contra, 29; abstencians, 2. En conseqüencia, queda rebutjada la Proposició no de Llei núm.
1043, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a cessió als consells insulars de la gestió de pensions
no contributives.
IV.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA SOBRE LA PROPOSICIÓ DE LLEI R.G.E. NÚM.
1295/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI
MIXT, RELATIVA A PROTECCIÓ DELS ANIMALS
QUE VIUEN A L'ENTORN HUMA.
EL SR. PRESIDENT:
Passam al darrer punt de l'Ordre del Dia, que és el
Dictamen de la Camissió d'Economia sobre la Porposició
de Llei núm. 1295, presentada pel Grup Parlamentari
MIXT, relativa a protecció d'animals que viuen a l'entorn
huma. A1s articles 1, 2 i 3 d'aquesta llei no s'hi mantenen
esmenes vives. En conseqüencia, deman si podem procedir
a la votaeió conjunta deis artieles 1,2 i 3 tal com venen al
dictamen.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor dels artieles 1, 2
i 3, es volen posar drets, per favor?
Queden aprovats per unanimítat.
A l'article 4 s'hi manté l'Esmena 1907 del Grup Parlamentari PSM i EEM i a I'artiele 5, el mateix grup hi manté
un vot particular. Farem conjunt~~ent el debat de l'esme-

Placodermes, peixos ossis i tants altres animals varen
ser un moment determinat els dominants, els amos quasi
absoluts de la terra a llarg de milions d'anys i a tots els va
arribar la seva fí. El canvi clima tic de fínals del carbonífer
va acabar amb l'imperi deIs amfíbis, donant pas al deIs reptils que varen dominar alllarg de quasi 200 milions d'anys.
Fou l'epoca deis dinosaures, autentics senyors de la terra
que, no obstant la seva fortalesa, varen desapareixer vfctimes d'un canvi climatic o d'un desastre encara no massa
avaluat. Durant els darrers 65 milions d'anys, els mamífers
han ocupat I'espai deixat pels reptils.
Mils i mils varietats d'especies han desaparegut en
aquesta etapa. Altres, com la nostra, l'homo sapiens, apareguda fa soIs uns 35.000 anys, ha demostrat una increible capacitat d'adaptació al medi, transformant, especialment en
el decurs dels darrers 200 anys, l'aspecte de la terra. L'home, la nostra especie, és responsable per la seva actuació
directa de la desaparició, de l'extinció de molts éssers vius,
de moltes especies, i el canvi clima tic, la contaminació atmosferica que hem generat amb la nostra actitud, ha de
produir l'extinció de moltes altres.
¿Quina importancia pot tenir en el context de la historia de la vida en aquest planeta, per tant, la desaparició
d'especies pel domini d'unes altres; pel domini de l'horne,
per exemple? Probablement cap. És en el context d'una societat com la nostra, on la producció d'aliments no és ja
l'objectiu més urgent, més vital, quan es genera una nova
escala de valors en la quall'home defensa davant ¡'home el
dret a la no desaparició de la vida salvatge. Ja no s'enfronten els drets deIs animals als drets de l'home; ja no és una
simple qüestió de la Huita per a la supervivencia que obliga
a matar per poder rnenjar, caígui qui caigui; ja no és la Huita apassionant feta en termes de supervivencia i entre especies per un domini de la terra; no és el plantejament del dinosaure, pel qual l'únic important és assegurar-se la vida.
És una lluita entre hornes, entre concepcions, una Huita
d'escales de valors.
No es tracta deIs drets deIs animals en contra deIs
drets dels homes. EIs animaIs, segons les lleis de la naturalesa, no tenen drets; s'imposa el més adaptat a cada nova si-
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tuació, al medi natural. És la lluita de la raó, és el raciocini
de l'home que es planteja com a il.logic que desapareguin
especies per l'expansió d'una sola especie. El pensament
ecologista acaba, en aquest sentit, amb el cuIte a l'expansió
de l'espécie, amb la concepció antropocéntrica del món. Ja
no fa falta que quelcom sigui útil a l'home per meréixer el
dret a existir. L'ecologia, una nova visió del món, ens ha
ensenyat que tot esta tan interrelacionat que no és que
l'home sigui molt altruista i hagi decidit concedir eIs drets
als altres éssers vius, sinó que la defensa d'aquests és un acte de supervivéncia del mateix home.
Quan tot just comen~da la legislatura, el Grup MIXT,
a través del seu digne representant el Sr. Pascual, avui dissortadament absent, presentava la iniciativa legislativa que
avui s'ha d'aprovar definitivament, comentavem, en donarJi suport, la declaració universal deIs drets deis animals
promulgada per la UNESCO 1'any 1978 i assumida per 1'0NU. En aquesta declara ció , que vincula - o ho hauria de
fer, almenys moralment - tOts els paIsos del món, es proclama al seu article 11 que "tot acte que impliqui la mort d'un
animal sense necessitat és un biocidi, és a dir, un crim contra la vida". És cert que per a alguns pensadors aquest concepte de drets deis animals es considerat pot rigorós i que
prefereixen parlar deIs deures humans, deures vers eIs altres homes i vers els animals. Sigui com sigui, com diu Luc
Ferry, partint deIs drets deis animals o deIs deures deIs humans, el desafiament és aturar eIs peus a la crueltat.
La Uei de protecció deIs animaIs que viuen a I'entorn
huma que avui s'aprovanl i a la qual mantenim una esmena
i un vot particular representa, no ho dubtam, una mostra
de sensibilitat que honora el nostre Parlament. És una llei
que, presentada pel Grup MIXT, ha sofert correccions en
ponéncia en una mostra de receptivitat del grup proposant
i d'anim d'aportar-hi millores deIs altres grups fins al punt
que de les 10 esmenes presentades pel PSM i EEM, les 25
del Grup PP-UM i les 22 del SOCIALISTA, soIs es manté
viva la que ara defensam i el vot particular lligat a aquesta
esmena.

Mantenim aquesta esmena, Sres. i Srs. Diputats, perqué em sembla totalment fora de lloc que dins l'esperit d'una llei que protegeix els drets deis animals es mantenguin
excepcions. No em sembla correcte que es faci 1'excepció
deIs toros quan es prohibeixen les festes o espectacles on
s'actul de forma cruel contra un animal. No em sembla 10gic que es permeti dins l'articulat d'una lleí de protecció el
manteniment d'una suposada festa en la qual es tortura i
mata un animal, el toro, en un espectacle que s'ha volgut
presentar com a fiesta nacionaL i que per a nasal tres és sinoním de crueltat gratuita. Aquesta permissibilftat contradiu I'exposició de motius de la llei, bona part del seu articulat i, per descomptat, I'esmentada dec1aració promulgada
per 1'ONU.
¿Com podem casar, efectivament, l'artic1e 3 de la Declaracíó de les Nacions unides quan diu que "cap animal no
sera sotmés a maIs tractes ni actes cruels", amb el manteniment d'un espectac1e en el qual un bou és amollat a una
pla~ on progressivament se'l torturara fins a la mort?
¿Com casar l'exposició d~ motius de la mate~ llei que dis-

cutim qua n diu que aquesta pretén fer front - així, Jiteralment - als abusos que comporten determinades conduetes
de l'home respecte deIs animals amb el manteniment d'aquest espectac1e festa en la qual es martiritza un animal, el
bou, c1avant-li una pica profunda i repetidament a I'esquena, se li claven tres parelIs d'arpons enramats anomenats
banderiLLes i finalment se'l mata c1avant-li una espasa que
no sempre és efectiva i provoca successius intents, rematant-Io després, una voIta ajagut? No és cruel, aquest acte?
Com casar la sensíbilitat que implica fer una llei de defensa
deIs animals amb el manteniment de determinades actituds
biocides de l'home que mata sense més necessitat que la de
divertir-se? Quina diversió més civilitzada!
El mateix succeeix amb el tir al colomL Em sembla innecessariament cruel el manteniment d'una practica que es
presenta com esportiva, pero que el nostre no considera
englobable amb la ca<;a ni amb el tir. Arrabassar la cua a un
animal, el colo mí, per amollar-lo indefens davant els canons d'una escopeta, em sembla contradictori amb I'esperil
de la llei que aprovam avui. No es pot practicar el tir contra un animal indefens, aquest és el sentit de 1'esmena que
mantenim.
El vot particular té un sentit semblant. No és logic ni
coherent mantenir el text d'un article com el 5 d'aquesta llei, que estableix literalment que el sacrifici deIs animals
- s'efectuara de forma instantania i indolora, establint, pero
l'excepció de les curses de bous i tirs de colomí. Seria com
si el nostre Estatut o la Constitució proclamas la iguaItat
de tots els ciutadans davant la llei fent les excepcions que,
no obstant a~, els qui duguin ulleres o els de cabel!s
blancs, els des Mercadal o els de Llucmajor no tindran els
mateixos drets deIs altres.
No obstant a~, hem de fer constar que aquesta llei representa un considerable avan¡; i, com he dit abans, una
mostra de sensibilitat. Com deien al debat de la presa en
consideració, citant Manel Casas Puig, el grau evolutiu
d'un poble no es fixa soIs per la seva renda per capita, la seva capacitat industrial o bél.lica, sinó pel seu nivel! de civisme, d'humanisme, de respecte pel sofriment d'aquells que
no s'expressen amb paraules, peró sí ten en capacitat de sofrír, d'alegrar-se i de ser receptius a tot el que succeeix al
seu voltant. Recfprocament al que hem rebut i arrabassat
als animals, hem de tornar, encara que soIs sigui en part,
l'immens sacrifici for~t que els exigim. Un dia, Sres. i Srs.
Diputats - més prest que tard, esperam nosaltres - se suprimiran les excepcions que avuí lleven coheréncia a aquesta
llei. Així ho esperam.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Passam al tom de fixació de posicions. Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Vidal.
EL SR. VIDAL I JUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Per fixar la posició del Grup MIXT i també, sim'ho
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permet el Sr. President, per fer ressaltar i lamentar d'alguna manera l'abs~ncia del que ha estat el pare, per dir-ho
d'alguna manera, d'aquesta proposició de llei, el Sr. Miquel
Pascual, o sigui manifestar el reconeixement a la feina que
ha fet i que, lamentablement, avui, la seva abs~ncia, a causa
sobretot de la circunstancia que la motiva, impedeix que
ocupi aquesta tribuna per defensar la posició del nostre
grup i també, segurament, per donar les gracies a tota la
Cambra, als altres grups, perque és evident - com ha fet ressaltar el presentant de l'esmena - que amb aquesta llei hi
ha hagut un consens, la qual cosa vol dir que hi ha hagut
una sensibilitat generalitzada deis que som els representants de la societat balear que evidencia que som una una
societat avan<;ada i sensibilitzada en aquesta qüestió de la
protecció deis animals que viuen a l'entorn huma.
Dit aixo i, repetesc, agraint aquesta sensibilitat de tots
i aquest consens, respecte d'aquesta única esmena, d'aquest
vot particular que manté el Grup Parlamentari del PSM i
EEM, hem de fixar la nostra posició que no és altra que la
que ha inspirat la presentació d'aquesta proposició de lIei
precisament per recollir aquest consens que he dit abans i
fugir de radicalitzacions que, per molt justificades que siguin, no permetrien aquest consens al qual s'ha pogut arribar, i dic aixo perque som a l'any 1992, com ha dit el Sr.
Portaveu del Grup PSM i EEM, hi haudem d'afegir els 3
milions i mig d'anys més - aproximadament, no? - que hi ha
vida humana al planeta i seguiament aixo també ens duria
a la protecció deis fossils o deIs diplodocus, etc., i dic aixó
per llevar un poc el dramatisme que ell ha posat én l'obser=
vació, perque fins i tot, més recentment, podria esmentar
Darwin í parlar d'autoprotecció, no?, pero deixem-ho anar.
El Sr. López i Casasnovas ho ha dit abans quant als sofismes i quasi quasi m'atrevesc a dir que el que ha parlat d'uHeres, de bigots, de cabelleres o calbs respecte de les distincions no és d'aplicació aquí, quant a aquestes excepcions
que reculll'article 4.1.
Resumint, nosaltres creim que el que es diu respecte
de les curses de bous s'ha de mantenir així com esta i, per
tant, no podem donar suport al que proposa aquesta esmena. Aquesta és l'opinió, tom a dir, del que d'alguna manera
ha proposat aquesta Llei de protecció deis animals que viuen a l'entorn huma, i a pesar de comprendre les raons que
s'exposen, no hem d'oblidar el que he dit abans respecte de
quelcom que és una tradició i que en tates, perque, indubtablement, com diu molt bé aquí, aquesta esmena implica
una revisió del punt 2 del mateix article, sincerament crec
que a l'apartat a) del punt 2 ja es diu, referint-se a les curses de bous - o de toros, com diu aquí - "sempre que se celebrin a locals denominats places de toros, la construcció
de les quals sigui de caracter permanent i la seva posada en
funcionament anterior a l'entrada en vigor d'aquesta lIei".
Són unes limitacions que centren aquesta qüestió que es
varen admetre dins aquest COnsens - naturaIment amb l'excepció del que presenta l'esmena - i en aquest aspecte nosaltres proposam que es mantengui així com ve al dictamen
de la proposició.
Respecte del tir de colom! o altres animals procedents
de captivitat, aquí nos al tres no en feim la mateixa qüestió,
pero ens abstenem perque creim, indubtablement, que a
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pesar que no és el mateix tema que les curses de braus, sí és
quelcom d'arrissar un poc el riso Naturalment jo sé que
aquí hi haura altres opinions, amb l'abstenció nosaltres no
variarem la decisió majoritaria i, al mateix temps, si es recull ho acceptam perfectament, pero en aquest terna, com
he dit abans i seguint les instruccions que en aquest respecte m'ha donat el que hauria hagut d'intervenir en aquesta
ocasió, no ens pronunciam en cap sentil i ens abstendrem.
Aquesta és la posició del nostre grup i acab tornant a agrair
a tots la col.laboració que han prestat en aquesta proposició de llei de protecció deIs animals que viuen a l'entoro
huma, que crec que és una pass a important dins la nostra
Comunitat Autonoma per posar-nos a l'altura de les societats més avan<;ades, tal com, en altres aspectes, representa
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari SOCIALIST A. té la paraula el Sr. Ferra i Capllonch.
EL SR. FERRA l CAPLLONCH:
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Avui anam a aprovar la Llei de protecció deis animals
que viuen a l'entorn huma. Quant al punt a) de l'esmena
del PSM i EEM, reconeixent que no -ens satis fa plenament
~ixí com queda, nosalt~es _anunciam que ens abstendrem.
Entenem el caracter tradicional molt arrelat dins l'ambit
nacional, quant als toros, i per aquest motiu nosaltres ens
abstendrem quant a així com queda article.
Quant al punt b), hem de dir que avui, a la Llei de protecció deIs animals que viuen a l'entorn huma hi haurfem
d'afegir "menys un", perque avui pareix que aquí aprovarem
una llei de protecció deis aniroals, pero, Sres. i Srs. Diputats, en deixam un, deixam el coloml, perque per uns motius no massa explicats el Grup del PP-UM es va tancar en
banda tant en ponencia coro en comissió sense voler entrar
en raó davant unes esmenes que tant el Grup PSM i EEM
com el Grup SOCIALISTA havien presentat a aquest punto
La veritat és que jo no puc entendre quins interessos vol
defensar el Grup del PP-UM, perque jo ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Ferra, 1i prec que fixi la seva posició en relació amb
les esmenes i no obri debat sobre ...
EL SR. FERRA I CAPLLONCH:
Sr. President, jo intentava ...
EL SR. PRESIDENT:
És un tom de fixació de posicions, és a dir, una vegada
defensada l'esmena i el vot particular pel Sr. Orfila, hem
obert un tom per fixar les posicions deis distints grups en
relació amb les esmenes.

EL SR. PERRÁ I CAPLLONCH:
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Sí, Sr. President. Ido, en aquest cas, el Grup SOCIALISTA ja no necessita explicar la seva situació, votara a favor de l'esmena. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Ferra. Pel Grup PP-UM, té la paraula el
Sr. Martínez de Dios.
EL SR. MARTÍNEZDEDIOS:
Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados.
La posición del Grupo PP-UM en relación con la enmienda que mantiene en este pleno el Diputado Sr. Orfila
se basa pura y simplemente en motivaciones de tipo legal y
aunque compartimos con él toda esa elocuente exposición
en defensa del orden natural, también sefialamos que precisamente, si tenemos que debatir y aprobar esta ley en esta
Cámara, es fundamentalmente porque no hay respeto al orden natural.

Como señalaba el Sr. Orfila, la enmienda es la única
excepción a todo un proceso de consenso donde las partes
hemos tratado de resolver los puntos conflictivos de la ley
para darle la mayor operatividad, operatividad que viene
determinada por las peticiones formuladas en general por
aquellas asociaciones que en defensa de los animales nos
han urgido a que la aprobásemos y que la dotásemos de un
instrumento eficaz para poder cumplir su misión. En ese - sentido hemos procurado eliminar de la ley por la vía del
consenso todo aquello que suponía material contractual, lo
que pudiera ser materia de intromisión en las facultades de
la Administración en orden a sancionar las prohibiciones
que en la misma se determinan y si no aceptamos el contenido de la enmienda, como digo, no es por sentimiento, no
es porque no se puedan compartir ideas acerca de lo que
aquí se ha dicho, sino pura y simplemente por razones de
tipo legal y éstas nos las determinan una serie de situaciones sobrevenidas como consecuencia de que tenemos que
respetar el principio de legalidad.
El principio de legalidad al que nos somete la Constitución nos obliga a que, en virtud de lo dispuesto en la Ley
10/1991 sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, el Gobierno de la nación, hace muy
pocas fechas, concretamente día 28 de febrero, aprobó un
reglamento de espectáculos taurinos. Con ocasión de formalizarse un pacto en donde se transfenan competencias a
las comunidades autónomas en materia de espectáculos, el
Gobierno de la nación se reservó todo lo relacionado con
aquellas cuestiones que tienen que ver con la fitsta de los
toros y, por otra parte, el proyecto de Código penal, en
cuanto al concepto de mal trato de animales, también lo
define en unos términos tan matizados que excluyen este tipo de espectáculos.
Entonces, si nos apartamos de cualquier línea de actuación demagógica en lo que es la ordenación de una materia, tenemos que tener en cuenta también la realidad legal que nos viene impuesta por normas que emanan de órganos también superiores, y en este sentido no podIamos si

no excepcionar lo que se refiere a la fiesta de los toros, lo
mismo que lo relativo a aquellas actividades deportivas conocidas como tiro de pichón, que tienen una reglamentación especifica cuyas transferencias se han hecho a esta Comunidad Autónoma en virtud de una disposición que confiere a las diferentes confederaciones deportivas las facultades de autorizar estos tipos de espectáculos.
Señores, lo único que pretendemos con esta leyes dar
un instrumento a aquellos que nos la han pedido para ejecutar su meritoria labor, pero tampoco tenemos que crear
situaciones conflictivas a través de ella. Lo único que nos
queda es el camino en orden a aquello que exponía el Sr.
Orfila de buscar los mecanismos de orientar y convencer a
la opinión pública para que aquellos espectáculos que se
consideran reprobables, no adecuados en otras latitudes,
podamos, en su momento, no prohibirlos también aquí, sino hacer innecesaria su regulación o prohibición porque
nuestra sociedad ya no los admite.
En consecuencia no podemos admitir la enmienda, pero no por razones sentimentales o de sensibilidad, sino pura y simplemente por éstas de tipo legal que he expuesto,
tratando de ser lo más conciso y breve posible para dar la
impresión de que nuestro grupo ha actuado en virtud de
principios puramente t~cnicos, de carácter legal; que nos
apartamos de toda invocación al sentimentalismo porque,
aunque lo tengamos, queremos crear una norma que también sea útil para aquellas personas que, en la fase de elaboración de la misma, nos hicieronab-rir lbs ojos -acerca de
la necesidad del instrumento para cumplir con los objetivos
que ellos persiguen. Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Martínez de Dios. Té la paraula el Conseller Sr. Morey i queda oberta qüestió incidental.
EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA l PESCA
(Pere J. Morey i Ballester):
Gracies, Sr. President. Donaré poc peu a la qüestió incidental perqu~ vull limitar la meva intervenció al capftol
d'agralments en la mat~ria que avui tractam. Com tots vost~ saben, el projecte primitiu d'aquesta Ilei prové de la legislatura anterior i el seu primer esborrany va ser elaborat
en el si de la Conselleria d'Agricuitura ¡Pesca. Vull agrarir
la col.laboració deis experts i t~nics en la mat~ria que varen fer una feina enorme de compilació i recuperació de
tots els texts legals internacionals i nacionals que hi ha sobre aquesta mat~ria. Quan, per raons que no són del cas, es
va decidir que el Sr. Miquel Pascual, com a portaveu d'Uníó Mallorquina a la passada legislatura, dugués endavant
aquesta llei i després, a la nova legislatura, quan ell em va
demanar si nosaltres, la Conselleria d'Agricultura, pensavem dur aquesta lleí endavant, jo li vaig manifestar que no
trobava cap raó en contra, que em pareixia que el text en el
qual havíem fet feina tant l'any passat com ara era correcle
í que creia que eH la podía continuar defensant perfectament, com aOO ha fet ¡jo crec que molt bé.
Dir símplement que aquesta no és la !leí ideal, que és
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un pas endavant que reflecteix un determinat grau de sensibilització de la nostra societat, el grau mAxim possible en
aquests moments; que anar més enIla, en el cas conceet de
les esmenes que es plantegen, crearia situacions de rebuig a
la part bona que té la llei. Tal vegada a nosaItres ens agradaria poder fer possible el que ha assenyalat el Sr. Orfila no respecte deIs diplodocus, evidentment, pero sí en la resta de qüestions -, pero quan un ha de legislar i intenta fer
una llei que jo crec que és bona i positiva, ha d'anar al maxim possible que admet la sensibilitat de la societat en
aquells moments. Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Morey. Té la paraula el Sr. Orfila.
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ro ens reservam el dret de propasar la seva rectificació en
el moment oportú a través d'una altea llei. GrAcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Orfila.
(Aplaudíments ).

EL SR. PRESIDENT:
Vull fer constar al públic que hi ha a la sala que per
disposició expressa del Reglament d'aquest Parlament és
totalment prohibit fer mostres d'aprovació o desaprovació
en relació amb els debats que es fan en aquesta Cambra.

EL SR. ORFILA 1 PONS:
Grades, Sr. President. Creguin, Sres. i Srs. Diputats,
que el nostre grup no té en absolut la voluntat de promoure, des d'una actitud radical o de radicalitat mal entesa, cap
rebuig a una llei que consideram positiva i així ho hem manifestat, retirant o convencent els altres ponents perqué acceptessin totes les esmenes que implicaven una millora del
texto El grau de consens ha estat elevadíssim, exceptuant en
aquesta esmena que nosaItres presentam i que crec que
hem defensat amb tata la raó.
És diffcilment intel.ligible que facem una llei que defensa to18 els animals exceptuant-ne dos, el colomf i el toro.
És un fel. El Conseller deia fa una moment que aquesta és
la millor de les lleis possibles; nosaltres pensam que ja hi
ha prou sensibilització respecte d'aquestes dues practiques,
del tir al colomf i les curses de braus, com per suprimir-les.
Nosaltres entenem que si es demanés a la gent del caner - i
d'a~ n'és una prova l'expectació que ha despertat aquest
debat en el si del Parlament - que pensen de les curses de
braus, la majoria estarien en contra considerant que és un
acte cruel. El trist espectacle de veure un animal que es
desagna perque se'l tortura enmig d'una pla~ i que a~
constitueix un espectacle públic, nosaltres pensam que és
lamentable i que una llei de protecció dels animals no ha
hauria de permetre.
Nosaltres votarem a favor de la totalitat de la llei, estam d'acord que es faci aquesta llei, consideram que és positiva, consideram que és una bona llei amb excepcions. Té
dues excepcions, li fallen dues potes, té dues columnes fora.
Nosaltres esperam - ha he dit abans, quan feia la primera
intervenció - que un dia aquesta sensibilitat dels ciutadans
de les illes arribi també a aquest Parlament i faci possible
que aquesta llei es canvi'i, es modifiqui protegint la totalitat
deIs animals i no permetent actes de barbarie encara que es
facin emparats en la tradició, perqué és barbarie, Sres. i
Srs. Diputats, amollar un animal indefens al qual han arrabassat la coa perqué no pugui dirigir el seu vol davant dues
escopetes i és barbarie matar un animal i fer-ne d'a<;ó un
espectacle.
Perqué pensam a~, nosaltres hem mantingut aquesta
proposta i hem apeLlat a la sensibilitat de tots els diputats.
Est~m contents, ens felicitam que aquesta llei s'aprovi, pe-

Passam, en primer Uoc, a la votació de I'Esmena 1907.
Sí, Sr. Ferra. Per que demana la paraula?
EL SR. FERRÁ 1 CAPLLONCH:
Almanco per demanar votació separada deIs punts a) i
b) d'aquesta esmena, Sr. President, ja que no ha admes una
altra cosa, perqué com he anunciat, el vot sera distint, i
crec que el Sr. Cosme Vidal també ha anunciat vot distint
als dos punts.
EL SR. PRESIDENT:
En conseqMncia, votarem per separat d) i e), tal com
ve al text de l'esmena.
Esmena 1907, apartat d). Sres i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar drets, per favor? GrAdes, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions?
25 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenci6. En conseqüenda, queda rebutjat l'apartat d) de l'esmena d'addició
1907. Passam a la votaci6 de l'apartat e).
Vots a favor? Es valen posar deets, per favor? Gracies,
es poden asseure.
Vots en contra. Es valen posar drets, per favor? Grades, es poden asseure.
Abstendons? Grades, es poden asseure.
4 vots a favor, 30 en contra, 21 abstencions. En conseqüenda, queda rebutjat l'apartat e) i també la totalitat de
l'esmena 1907 del Grup Parlamentari PSM i EEM.
Passam a la votadó de l'article 4 tal com ve redactat al
dictamen de la comissió.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
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Gr~cies,

es poden asseure.

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions? Es valen posar drets?

drets?

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.

Passam a la votació dels articles 16 a 45. Puc entendre
que queden aprovats per assentiment?
Queden aprovats per assentiment.
Passam a la votació de l'artiele 46.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de l'article 46, es
valen posar drets, per favor? GrAcies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets, per favor?
Sres i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar
drets? Gracies, es poden as seu re.

Abstencions?
24 vots a favor, 30 en contra, 1 abstenció. En conseqüencia, queda rebutjat el vot particular que mantenia el
Grup Parlamentari PSM i EEM a I'article 5.
Passam a la votació de l'article 5 tal com ve redactat al
dictamen de la comissió.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, -per favot? Grttcies, es poden asseure. Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor? GrAcies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Queda aprovat el text de l'article 5 per 30 vots a favor,
24 en contra i 1 abstenció. A la resta de l'artieulat i a l'exposieió de motius no hi queden esmenes ... Sí, Sr. Orfila.

31 vots a favor, cap en contra, 24 abstencions. En conseqüencia queda aprovat l'article 46.
Abans de passar a la votaeió global i conjunta de la
resta d'articles i de l'exposició de motius, voldria fer notar
als portaveus deIs distints grups parlamentaris que els
-membres de la Mesa entenem que a l'apartat primer de
l'article 48 hi ha una incorrecció tecnica i que hauria de dir
"les infraccions lleus seran sancionades amb multa de
10.000 a 50.000 pessetes, les greus amb multa de 50.001 a
250.000 pessetes i les molt greus ho seran amb multa de
250.001 a 2 milions i mig de pessetes".
_
Estan d'acord amb aquesta proposta de modificació
-tecnica? En conseqüencia, podem declarar aprovat per assentiment el text d'aquest projecte de llei i que queda aprovada la Proposieió de Llei de protecció deIs animals que
viuen a l'entorn humA.

EL SR. ORFILA 1 PONS:
tes
Graeies, Sr. President. Per demanar que en tot cas es
votin per separat els articles 14, 15 i 46.
EL SR. PRESIDENT:
Hi ha més observacions en relaeió amb la votació? En
conseqüencia, votarem els articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13.
Entene que poden quedar aprovats per assentiment?
Queden aprovats per assentiment.
A continuació votarem els articles 14 i 15.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor? GrAcies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?
Sres. i Srs.

Diputa~

es poden asseure.

31 vots a favor, cap en contra, 24 abstencions. Queden
aprovats els articles 14 i 15.

El resultat ha estat el següent: A favor, 30; en contra,
24; 1 abstenció. En conseqMncia, queda aprovat el text de
l'article 4 tal com ve del dictamen de la cornissió i passam a
la votació del vot particular a l'article 5.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del vot particular, es valen posar drets, per favor? GrAcies, es poden asseure.

Gr~cies,

que s'abstenen, es _valen posar

Esgotat l'Ordre del Dia, conelou aquesta sessió. Mola tots.

gr~eies

