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1.- PREGUNTES: 

1) RGE núm. 3532192, presentada pel Diputat Sr. Sebaslia Serra i Busquets, del Grup Parlamentari PSM i EEM, amb la 
formu lació següem: 
"Per quines raons la Conselleria d'Agricultura ha informat favorablement el projecte de camp de golf de Puntiró al terme 
municipaL de Palma?" 

2) RGE núm. 3599/92, formulada pel Diputat Sr. Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, amb 
la formulació següent: 
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h 



..... 

1966 DIARI DE SESSIONS / Núm.49 / 4 de novembre del 1992 

"Quin és el crCdit definitiu que té actualment la partida pressuposlaria referenl al Pla de res idus solids urbans, despré~ 
d'haver desviat una pan important del fons d'aquesla partida a la Socielat Balear de Capital Risc S.A.?" 

3) RCE núm. 3600/92, formulada pel Diputal Sr. Valentí Valenciano i López, del Crup Pariamentari SOCIALISTA, amb 
la formulació següent: 
"Quines inversions ha efectual el Covern de la Comunital Autonoma duranl 1992 amb carrec a la partida de res idus solids 
urbans?" 

lI.- INTERPEL'LACIÓ: 

1) RCE núm. 3384/92, presentada pel Crup Parlamenlari SOCIALISTA, relativa a política general de joventul. 

llI.- PROPOSICIONS NO DE LLEJ: 

1) RCE núm. 2771/92, presentada pel Crup Parlamentarí PSM i EEM, relativa a Pia d'extensió de ['educació física als 
centres docents. 

2) RCE núm. 2800/92, presentada pel Crup Parlamentari PSM i EEM, relativa a expedients sancionadors oberts a pagesos 
per adquirír gas-oil A. 

-::l EL SR. PRESIDENT: 

~ 
Sres. i Srs. Diputats, bones tardes a tots. Comen~am 

la sessió d'avui en el punt corresponent a les preguntes, i la 
prime~ue veurem és la que va quedar ajornada ahir, que 
és la- 532 ue formula el Diputat Sr. Sebastia Serra i Bus
quets, e Grup PSM i EEM, relativa a informe favorable al 
camp de golf de Puntiró. Té la paraula el Diputat Sr. Sebas
tia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Grades, Sr. President. La pregunta és concreta: Per 
quines raons la Conselleria d'Agricultura ha informat favora
blement e l projecte de camp de golf de Puntiró en el terme 
municipal de Palma. tota vegada que Puntiró -o al menys e l 
projecte de camp de golf- amb tota propietal esta situat a 
una zona de les poques que hi lla Palma on hj ha ulla agri
cultura de regiu amb aigua dol~a i on aquesta agricultura es 
manté actualment en base a verdures i fruites per a l'abasti
ment deis mercats de ciutat? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. Té la paraula el Sr. Conseller 
d' Agricultura. 

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

Gracies, Sr. President. Bé com voste sap, Sr. Serra, 
a l'apartat 4 de I'article 2 de la Llei de camps de golf regla 
I 'actuació de la Conselleria d' Agricultura en aquests tipus 
d' informes i diu que sera necessari j preceptiu I'informe 
favorable de la ConseJleria d' Agricultura, que acrecliti que les 
jnstaHacions que es permeten no són incompatibles amb 
valors singulars assenyalats a la zona 00 es pretén instal'la1' 
el camp de golf ni afectin terrenys cI'especial valor agrícola; 

és a dir. no es tracta d'uo informe polític sinó d UIl 

informe tecnic amb dos vessants: una que correspon a1s 
serveis del SERIDA (Serveis de Reforma i Desenrotlla
ment Agrari), en e l qual es contemplin si són terrenys 
agrícolament importants o ten en valors agrícoles, i un 
altre al SECONA (Servei de Conservació de la Naturale
sa) sobre si estan afectats, aquests terreoys, o no per la 
L1ei d 'arees naturals. 

Bé, els dos informes varen ser emesos pels tec
nics competents un el 18 de julio) i l'altre el 2 de no
vembre. El Servei SERIDA diu: "El presente informe se 
emite en función de lo eSlipulado en. la Ley y /lO afectan 
a terrenos de especial valor agrícola y se informafavora
blemente" aguest tema, perque el tecnic va comprovar 
qlle eren terrenys sense Ilaurar, terrenys sense cultivar. 
Quant al SECONA, el cap del Servei, el Sr. Mateu Cas
telló , certifica que aquests terrenys no estan afectats per 
la Llei 1/91, de regim urbanístic de les arees d'especial 
protecció, en conseqüencia emet informe favorable. 

Amb aquests dos informes favorables la Direcció 
General d'Estructures Agraries i Medi Natural emet 
l'informe definitiu. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Conseller. té la paraula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí, Sr. Conseller. En el Parlament parla m, par
lamentam, el volem advertir que per ventura la Conse
lleria ha comes una greu il'legalitat amb aguest informe 
ja que aquesta zona esta qua lificada en el Pla general 
d'ordenació urbana de Palma coro a zona agraria prote
gida, i entenem que la Conselleria i el Govern haurien 
d'estar informats d'aquest tema, aixo en primer Uoc; en 
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11 ¡¡OC, aq uesta ar ea és gairebé 1 única des d'Ull punt de 
s:~~ agrícola del terme municipal de Palma, que té una 
vIS. . I ~ I . h . t . dibilitat 1 uns usos agrans, e~ emel1ters que 11 a JUS 

1 e~l1alS, deis quals vos te diu que estaven sense llaurar certa
ve nt es continuen cultivant en base a agricu ltura intensiva 
me . d' '1' de verdures I els sementers que estan a menys un qUhome-
[re de fru i tals. 

Per altra banda també volem advertir el Sr. Conse
¡¡el' el un altre problema i és que en aquesta zona hi ha aigua 
c1ol~a en abundancia i . si bé és cert que es parla de la utilit
zació d'aigües ctepurades de la depuradora número 2 de 
Palma. la veritat és que ens ternem, molt i amb indieis racio
na1s ho entenem així, que es fa comptes utílitzar per a a
quest camp de golf aigua dol<;a del terme de Palma. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Serra. Té la paraula el Sr. Morey. 

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

Gracies, Sr. President. Bé, excepte que es provi el 
contrari, la qual cosa representaria que un tecnie ha dit men
tides en el seu informe, la qual cosa és molt greu i mentre no 
es demostri el contrari jo he de defensar, obviament, els 
tecnies superiors de la Conselleria. El tecnie Sr. José María 
Fuster em diu i signa que s'especifiea que la construcció del 
mencionat camp de golf no afecta terrenys d'especial valor 
agrícola -li ho die en castella- "al tratarse de terrenos baldí
os que no son objeto de explotación agrícola." Si el meu 
tecnie, enginyer superior, en les se ves funcions em diu aixo, 
jo excepte que se'm demostri el contrari, la qual cosa impli
caria haver d'obrir el corresponent procés investigador, aixo 
per a mi ha de ser bo. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

I.2).- PREGUNTA RGE NÚM. 3599/92, FORMU
L~A PEL DIPUTAT SR. VALENTÍ VALENCIANO I 
lOPEZ, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

La següent pregunta és la 3599, que formula el Di
putat Sr. Valentí Valenciano i López del Grup Parlamentari 
~OCl~LISTA, relativa a credit definitiu que té actualment 
a partIda pressupostaria referent al Pla de residus soJids 
~;ba.ns, després d 'haver desvíat una part important del fons 

aquesta partida a la Societat Balear de Capital Risc. Té la 
paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

d ' Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El conseller d'In-ust . 
na en el passat debat deIs pressuposts generals de l'any 

= 

1992 fonamentava la seva política sobre l'increment que 
havia tingut aquesta Conselleria en inversions, concreta
ment, i llegint textualment, deia: "Pressupost del 1991: 
1.351 milions. Pressupost del 1992: 2.651 mílions", un 
augment real del 96%;una part real d'aquest augment 
ral eren aquests 700 milions de pessetes destinats a resi
dus solids urbans. Per tant, Sr. Conseller, que n'ha fet, 
d'aquests 700 milions de pessetes que el Parlament li va 
encomanar per a residus solids i urbans? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el Sr. 
Triay. 

EL SR. CONSELLER D'INDÚSTRIA 1 CO
MERe; (CristOfol Triay i Humbert): 

Grades, Sr. President. En primer lloc demanari
a, Sr. President, si es voldria fer lectura de la pregunta 
tal com es va redactar inicialment. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Moll, vol fer lectura del text de la pregunta, 
per favor? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. La pregunta diu: "Quin és el 
credit definitiu que té actualment la partida pressupos
taria referent al Pla de residus solids urbans després 
d'haver desviat una part important del fons d'aquesta 
partida a la Societat Balear de Capital Risc S.A.?" 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Té la paraula el Sr. Triay. 

EL SR. CONSELLER D'INDÚSTRIA I CO
MERe; (CristOfol Triay i Humbert): 

Sí, contestant aquesta pregunta he de dir que, 
evidentment, no hi ha hagut cap desviació, hi ha hagut 
una transparencia de credit de la Conselleria per part 
d'Economia i Hisenda d'una quantitat de 425 milions de 
pessetes, i una vegada feta aquesta ha quedat amb una 
partida de 275 milions. Contestant la interven ció del Sr. 
Valenciano li diré que el Pla de residus solids es fara en 
base a certificacions fetes, tant pel Consell Insular de 
Mallorca com del de Menorca, i com que, previsible- . 
ment, en els moments aquests no s'han executat es 
creuen adients aquestes habilitacions de credits a altres 
conselleries. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Té la paraula el Sr. Valencia-
no. 
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EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. Concretament, d'aquesta partida de 
700 mílions de pessetes dia 30 de setembre només en queda
ven 60, documentació aportada pel Govern a aquest Parla
ment, només en quedaven 60, és a dir, que menys d 'un 10% 
del cn~dit inicial que li van encomanar a voste, Sr. Conseller. 
Per tant, la seva gestió sobre el problema de residus solids, 
menys d 'un 10%, menys d 'un 1, prélcticament un O. Sr. Con-

. seller, jo cree que és una gestió bastant negativa i Ji podria 
dir que comen<;am a tenir proves ja, proves contundents, de 
la seva incapacitat per gestionar aquest pressupost. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. té la paraula el Sr. Triay. 

EL SR. CONSELLER D'INDÚSTRIA 1 COMER<;; 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Rectificar el que he dit abans, que les certificacions 
de cadascun deIs consells insulars no han arribat a aquesta 
Conselleria, per tant, no s'executara dins el 1992 partida 
alguna de Pla de residus solids de Mallorca, perque encara 
no s'ha comen<;at i, per tant, és logic que no s'hagi executa
da cap de les quantitats que, en aquest cas, voste em demana. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

I.3).-PREGUNTA RGE NÚM. 3600/92, FORMULA
DA PEL DIPUTAT SR. VALENTÍ VALENCIANO 1 LÓ
PEZ, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

La tercera pregunta és la 3600, que formula també 
el Diputat Sr. Valenciano i López, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a inversions que ha efectuat el Go
vern de la Comunitat durant 1992 amb canee a la partida 
pressupostaria de residus solids i urbans. Té la paraula el Sr. 
Valenciano i López. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Grélcies, Sr. President. D'aquesta partida, com hem 
vist, de 700 mílions de pessetes en aquests moments en que
den 60, 60 de credit reservat definitiu. D'aquests 60 milions 
quants n'hi ha de gastats? De moment, dia 30 de setembre, 
no n'hi havia cap, ni un. Per tant, aquesta pregunta és per 
saber exactament amb aquests 60 mílions de pessetes de que 
voste disposa en aquests moments, concretament, quines 
inversions pensa fer l'any 1992 acarree d'aquesta partida tan 
minsa que ja li queda? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. té la paraula el Sr. 
Triay i Humbert. 

EL SR. CONSELLER D'INDÚSTRlA I COMER<;; (Cris
tOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. Pres ident. Li comunic que sempre 
que el Consell Insular de Menorca, que probablement 
jncian! obres a fina ls de novembre o desembre, sempre 
que hi hagi certificaciolls fetes d 'aquest Pla de Menorca 
aquesta quantitat ani ra destinada -aquests 60 milions- a 
aJlo del P la de residus solids de l' ilJa de Menorca. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Va
lenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. SenzWament per constatar que 
de 700 mUions en passam a 60 ¡ ara, aquests 60, ni tan 
sois sabem si els podem gastar. Nosaltres opinam, da
vant aguest fet , que el problema de residus solids i ur
bans és un problema molt important, per al qua l aquesta 
Conselleria deia que fonamentava la seva política basi
carnent en aixo j en una altra partida, ¡queda completa
ment demostrada la incapacitat d 'aquest conseUer per 
gestionar el pressupost d'aquesta Conselleria. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. No fa ús de la paraula. 

n.- INTERPEL'LACIÓ RGE NÚM. 3384/92, 
PRESENTADAPEL GRUP PARLAMENTARI SOCI
ALISTA, RELA TIV A A POLÍTICA GENERAL DE 
JOVENTUT. 

EL SR. PRESIDENT: 

El punt segon de I 'Ordre de) Día és el correspo
nent a la lnterpeHació 3384, presentada peJ Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a política general de 
joventut. Té la parauJa en noro de) grup interpel-lant el 
Sr. Moti ¡Marques. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Moltes gracies, sr. President. Sres. i Srs. Dipu
tats. Fa ja bastant de temps amb motiu de la inter
pel'lació del Grup ParLamentari PSM i EEM sobre poli
tica de comunicació, vaig iniciar la meya intervenció 
dient que no es podia interpeHar sobre una cosa inexis
tent. Avui em sembla que quasi quasi podría dir exacta
ment el mateix, pero cree que en aquest eas la primera 
pregunta que ens bem de plantejar és si n 'hi ha d 'ha ver, 
de política de joventut. És necessarí que hi hagi una 
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I'tica de joveotut? Jo cree que í en aquest cas, perque la 
pO lotut té una problematica específica dins la ocietat que 
JO"~onSeqüencla, exigeix una resposta específica, j aquesta 
~1'1 posta específica és, hauda de ser la política juvenil, que 
I~ corn a objeetiu úl tim acon eguir l'emancipació de les 
le (Sones jove , és a dir, garantir que el transit de I'edal de 
pe e a redat adu lta es produeixi en les milJors concl icions 
JO 
possibles. 

Per aixo, la política de joventut no es pot limitar a 
la configuració del temps lliure, ni a proporcionar als joves 
;IS roecanismes per millorar la seva qualitat de vida i el lracte 
que reben de la societat. Necessitam una política integral de 
joventut. Una expressió -a uesta de política integral de joventut-
que s'ha posal molt de mocLa, que tothom l'assumeix, de 
paraula. almanco, perque la realitat és que, de fels. fins ara 
nO tant. 

Política integral vol dir que, certament, s'han de 
desplegar polítiques sectorials que millorin la qualitat de 
vida deIs joves, que els apropin un conjunt de serveis o possi
bilitats de desplegament personal, vol dir que la societat els 
ha d'assegurar una igualtat de tracte i d'oportunitats i els ha 
de proporcionar mecanismes per participar en les institucions 
i en la resolució deIs problemes que els afecten, pero vol dir, 
també, molt més que tot aixo; vol dir que s'han de desplegar 
polítiques decidides en materia de formació, ocupació i 
habitatge com a mitja d'assegurar la seva emancipació en el 
moment que aquesta s'hagi de produir. 

Per tant, la societat ha d'incidir en la resolució deis 
problemes que ajornen l'emancipació, que obliguen els joves 
a continuar depenent deIs seu s pares. 1 aquests problemes 
fonamentals són la formació, la incorporació al món del 
trebaH i l'accés a un habitatge; en definitiva, del que es tracta 
és de no perllongar la condició de jove mes enlla del mo
ment en que, logicament, s'ha d'acabar. Es tracta, per tant, 
de fixar quan s'acaba la condició de jove, logicament no 
s'acabara d'una manera matematica i automatica, pero en fi, 
qui són els joves ens hem de plantejar. 

Els sociolegs ens expliquen que el concepte de jove 
s'ha anat ampliant en funció de la problematica específica 
que ha condui't a retardar l'emancipació i avui, sociologica
ment, es considera que el segment jove de la població són 
aquelles persones entre 16 i 29 anys. 

Des de fa una vintena d'anys a niveJl de tot l'Estat 
s~h~n fet enquestes que avui, per tant, ja proporcionen una 
sene de resultats suficients per coneixer relativament bé la 
~roblematica específica deIs joves i la visió que els mateixos 
JOves tenen cl'aquesta problematica. D'aquests estudis es va 
fer un restlm molt interessant per part de diferents soeiolegs 
~ la Comissió Especial de Joventut que es va crear en el 
d~nat. M'agradaria citar algunes de les conclusions d'aquests 
¡Iferents sociolegs, coro a exemples; diuen que les actituds i 
~ ,manera de veure les coses per part deis joves té una evolu

CIO que fa que fjns als vint anys, mentre depenen deis seus 
pares, pensen com els seus pares, lIavors comencen a separar-

se'n en el període d'emancipació i cap al final del segle, 
quan l'emancipació ja s'ha consolidat i els joves han 
hagut d'assumir compromisos i responsabilitats, tornen 
a pensar cada vegada més com els seu s pares. 

Per altra banda la tendencia a ajornar I 'as
sumpció de responsabilitats és molt acusada i, per aixo, 
es casen cada vegada més tard i conviuen amb els pares 
fins als vint-i-set anys per terme migo Els joves són molt 
individualistes i, per aixo, I'associacionisme juvenil és 
debil, pero no dubten a associar-se puntualment per 
lIuitar per les coses que creuen que valen la pena. Per 
tant, i segons les enquestes deIs sociolegs, el "passotis
me" juvenil és un malentes deis adults, els joves passen 
de coses de les quals no passen els adults pero no passen 
de les que a ells els semblen importants, per exemple, 
segons aquestes enquestes que estic citant, passen de 
morir per la patria pero es declaren disposats a morir 
per la mare o per la seva al' lota. 

Com a conseqüencia d'aixo passen cada vegada 
més d'Espanya. Des de 1981 disminueix el nombre de 
persones joves que s'identifiquen amb Espanya i com a 
espanyols i augmenta el deIs que s'identifiquen amb la 
seva regió o nacionalitat o amb Europa, i aquest és un 
aspecte que varia molt segons les regions, resulta que 
mentre al país basc, des de 1986, ja són majoria els que 
no es consideren espanyols o els que se sen ten més bascs 
que espanyols, a Catalunya estan a punt de ser majoria 
pero encara no hi han arribat, no hi havien arribat se
gons la darrera enquesta. 

Coneixent aquesta i altres dades més importants 
es pot dissenyar una política juvenil. Per tant, la prime
ra pregunta que ens hem de fer respecte a les nostres 
illes és: Coneixem quina és la realitat deIs joves illencs?, 
coneixem quines són les seves necessitats i reivindicaci
ons? Ja les hauríem de saber perque aquest Govern té 
una Direcció General de Joventut des de 1986 i, en 
conseqüencia, ha tingut temps de fer els estudis eorres
ponents. Segons tene entes a la fi s'esta fent un es tu di 
sociologic, que sembla que ha d'estar Hest el mes de 
febrer i que esperam que estigui et amb l'austeritat 
necessaria per obtenir aclariment sobre la situació deIs 
joves illencs. Sembla també que estan preparant un 
segon pla quadriennal, que havia de quedar perfecta
ment perfilat el ja passat mes d'octubre; és a dir, per 
altra banda, a part que el mes d'octubre ja ha passat, 
abans de tenir l'estudi sociologie, cosa que no sembla 
que sigui massa racional, pero, potser és un altre pla 
quadriennal per no complir, com el Pla balear jove, que · 
ara ha eomplert els quatre anys i que ha quedat en res. 

Tanmateix hem de reconeixer que vostes, en el 
preambul del Pla jove, ja feien auto crítica i ja deien que 
tot el que havia necessitat deeades per consolidar-se, 
actualment ho fa en molt poc temps o queda endarrerit 
per a sempre. Evidentment el Pla balear jove no sois no 
s'ha consolidat i ha quedat endarrerit sinó que vostes li 

~~~:;~======================================================================================= ... ----------------------------------------



han donat la jubilació anticipada o potser també vostes són 
com el president Cañellas, que demanava una terna ele cinc 
o sis noms per poder triar millor el conseller de Cultura i 
vostes necessiten plans quadriennals per realitzar-los en set 
o vLILt anys. En tOl cas el que s í s'ha de reconeixer és que 
han fet aUlOcrítica, han reconegut que el Pla baJear jove, és 
a dir, la seva actuació en materia de joventut, estava excessi 
vament orientada cap a la política de temps IHure pero a les 
paraules no han seguit els fets. fins ara vostes no han disse
nyat una política integral de joventut. 

Per no fer no han complert el famós i modestÍssim 
Pla balear jove ni les resolucions aprovades conjuntament i 
que, per tant, s'han de considerar incorporades a aquest Pla, 
unes resolucions que, en part, es varen aprovar per unanimi
tat, és a dir, també amb els seus V01S. o varen presenk'lf un 
programa el actuacions prioritaries degudament quantificades 
economicament ni els plans de fomeot de l'ocupació juvenil 
i de turisme jllvenil, no varen finalitzar dins 1 'any 1989 les 
obres i instal·lacioos del campamel1t de cala Jondal, cosa que 
els havia demanat el propj grup parlamentad; i per des
comptat no varen complir res del que s'havia aprovat per 
majada democnltica peró amb el seu vot en contra, com és 
la presentació d 'un pla de mesures concretes a dur a terme 
en co1-laboració amb les distintes administracions o la pre
sentació d' un lIistat de mes mes d'actuació concretes sobre 
una lIarga serie de temes importants per als joves o la su
pressió del pagament ele taxes i drets d'examen per a tots els 
joves aturats amb ingressos inferiors al salari mitja interpro
fessional. 

A la vista de tot aixó resulta gairebé ociós demanar
los que han fet en temes com la lIuita contra la marginació 
juvenil o per fomentar l'associacionlsme juvenil o per facili
tar l'accés als joves a un Uoc de treball o a UI1 habitatge que 
els permeti emancipar-se i, en molts de casos, deixar de ser 
una carrega per als seus pares; que, per cert, aquest és 1.111 

altre fet constatable a nivell estatal, resulta que la conviven
cia elllre pares i joves en edat d'emancipar-se és cada vegada 
més difícil fins al punt que afavoreix la disparitat total d'llo
raris, els pares fan vida de día i els fills fan vida nocturna a 
fi de no coincidir amb els seus pares perque, si no, acaben 
per discutir i barallar-se. 

Que ba fet -hem de demanar- la famosa Comissió 
Interdepru·tamental per a la Joventut que, en teoria, bauria 
de ser l'o1"gan de disseny de la política integral de joventut? 
En tot cas durant l'any 1991 j en els deu mesos que duim de 
1992 no s'ha reunit ni una sola vegada; pot ser aixo es degui 
que la seva Comissió lnterdepartamental és a nivell de direc
tors genera[s i presidida per la directora general de Joventut 
que, no sois no dubt, sinó que em consta que és una jove de 
molt de merit, pero que és obvi que els Srs. Consellers d'O
bres Públiques, d'Agricultw·a, de Sanitat, de Cul ura, de 
Treball, etc., no Ji fan gens de caso 1 aquest fet potser inclica, 
també, la real importancia que vostes donen al tema de la 
joventut; jo no els deman que vostes facin com la Comunitat 
Autónoma de Madrid on aquesta comjssió esta presidida pel 
mateix president de la Comunitat Autónoma el Sr. Legu ina, 

per posar en relleu la importancia que donen al tema 
pero, almanco, la podrien fer a nivel I de conselJers per 
molt que no sé, Sr. Gilet si amb les Jluites internes que 
vostes es manegen, a voste li faran massa més ca que 
a la directora general, pero valdria la pena provar-ho. 

Que han fet en el lema del foment de I'ocupa
ció juvenil?, on són els seus plans de foment del coope
rativisme juvenil o l'assessorament per a la iniciativa 
empresa.rial del joves o el Pla c1'habitatge per a joves? 
Ara, fa poe, el seus al·dits joves de Noves Generacions 
han acordat demanar' que es destini el 25% deis habitat
ges de promoció pública aJs jo ves que cerquen primer 
habitatge· upos que deuen disposar de dades fefaents 
que demostren que aquesta és la demanda realment 
existent en el mercat de l 'habitatge per part deis joves i, 
en tal cas, no sé per que encara voste fa estud is i en
questes, ho c1emani a le Noves Generacions i ja ho 
linclra aclarit i, de passada. no estaria malament que els 
digués que la competencia en materia d'habitatge la 
tenen vostes ¡que, per tant, no calja que elevassin les 
seves propostes a la direcció nacional del Partit Popular, 
que no sabra que n'ha de fer. 

Que han fet en la lIuira contra la drogodepen
dencia? 1 per favor, no em digui que la competencia és 
de la Conselleria ele Sanltat i que eJla ja se n'aclarira, 
com 1i va contestar a la Diputada Sra. Teresa Riera a 
una pregunta per escrit o no em digui tampoc, com va 
dir en aqueixa mateixa resposta, que han fet dos inter
canvis informatius amb joves italians i un amb joves 
alemanys, perque el tema no és per fer-hi broma. 

(L 'Hble. Sr. Vicepresident segon substitueix el 
Molt Hble. Sr. Presidem en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Moll, li prec que acabi. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Sí, acab, Sr. President, em falta mig minuto 

Que han fet en materia de foment de la partici
paclo deis joves a part de congelar el pressupost del 
Consell Balear de Joventut a nivells ridículs i constatar 
que el tema és difícil? De moment, segons va declarar 
la directora general en la seva compareixenc;a en el 
Senat han passat de tenir cinc consells de joventut local s 
idos insulars a funcionar practicament amb un sol con
seI1 de joventut. La directora general, supos que sense 
ironia, va assegurar en aquesta compareixenc;a que aq
uest consell funcionava a pIe rendiment, pero ja em 
diran que s'ha d'entendre per aixo quan el pressupost ve 
just per pagar les despeses corrents i vos tes ni tan sois 
fan efectiva la presencia del Consell de Joventut en el 
Consell Assessor de Radio Jove. 



DIARJ DE SESSIONS / Núm.49/ 4 de novembre del 1992 1971 

Com veu, Sr. Conseller, és tot un enfilall de pregun-
e m'agradaria que intentas contestar-nos per saber si 

teS lQuent tenen o no tenen una política de joventut. Moltes 
rea I1l 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Moll. Pel Govern, té la paraula 
el Conseller Adjunt a la Presidencia Sr. Gilet. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CIA (Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. a mi 
I1l'ha paregut recordar, guan ha comen¡;at el Sr. Moll, el 
I1lateix comen<;:ament de fa un parell de mesos a una in ter
pel.1ació també sobre política juvenil, en aquest cas del PSM 
j EEM, per ser més exacte, alla on també se'm demanava si 
es podia interpe¡'¡ar sobre el que no existia, sobre política 
juvenil, en aquest cas concreto 

A mi m'és difícil, en certa manera, replicar aquells 
aspectes amb els quals estam d'acord, Sr. Moll, i m'és difícil 
replicar en el sentit que també cerca una política integral de 
joventut, i que en certa manera el que s'esta fent i del que 
s'esta parlant aquí no és sinó una reitera ció del que es va 
parlar el mesos de mar<;: i abril d'enguany quant a política 
juvenil. 

Miri, jo estic absolutament conven<;:ut que en políti
ca juvenil, en política de joventut, I'autocrítica és molt 
senzilla i molt facil, per que? Perque la política de joventut 
ha de ser sempre variant i mai no arribara a aconseguir les 
cotes que ens puguem marcar, siguin les que siguin, i la 
problemihica d'atur, de droga, etc. sera exaetament la matei
xa amb una llarga visió de futur, per desgracia. 

En el fons, em pare ix que deia que el paisatge és un 
sentiment i la joventut és un estat d'anim, el fet lamentable 
és que els anys fan canviar aquest estat d'anim, i que és el 
que sueceeix en el transcurs deIs anys? Simplement que la 
joventut canvia, els joves canvien i a la millor els problemes 
continuen sent un poe els mateixos. 

Es va executar o es va preparar i aprovar un Pla 
balear jove on ereíem que podíem assumir una bona mesura 
deIs objeetius, i creim que els hem assumit pel que fa refe
rencia a la participadó del jove dins la vida social afavorir 
f'associacioni me juven.iI, en aquest moment de vuitanta i 
b~sques associacions que bi havia hem passat a dues-centes
Vlllt i busques. Aguest associacionisme -entenem- és fona
mental precisament per iniciar, per parlar o perql1e els joves 
es fiquin dins el món de les institl1cions democratiques i 
fomentar els principis de no autoritarisme, lIibertat, ereativi
tat, premoure en celia manera la marginació i fomentar la 
olidaritat entre els pobles i la societat, donar suport, sigui en 

el camp que sigui, informar i orientar els joves. 

Aquest Pla balear jove, l'execució, va posar 
especial accent -i així ho entenem- en l'enfortiment del 
teixit associatiu, implantació de centres de joventut i 
servei d'informació als diferents municipis de les Balears 
-en aquest moment n'hi ha un total de 20 que estan en 
funcionament i 3 que estan pendents de legalització, 
valgui l'expressió, a Sant Josep, a Formentera i a Algai
da-, millora de la qualitat de les insta¡'¡acions de joventut 
i de les activitats ofertes per aquesta, bé sigui la Direcció 
General de Joventut, bé sigui l'Institut Balear de Serveis 
a la Joventut. Tenim enquestes que ens parlen d'un grau 
d 'acceptació sobre un nivell cent que supera el setanta, 
en termes general s i en termes proporcionals -tenc les 
enquestes per aquí-, creació de servei d'assessorament, 
bé sigui amb punts d'informació juvenil, bé sigui quant 
a intercanvis, bé sigui quant a objecció de consciencia. 

Ara, tot aixo que pot tenir uns resultats més o 
manco satisfactoris, el cert i segur és que requereix 
d'una posada al dia. Voste m'ha parlat d'una enquesta, 
d'una resolució, no sé molt bé ... , d'unes propostes del 
Senat; efectivament, la directora general de Joventut va 
assistir a una d'aquestes reunions, el fet lamentable és 
que voste tengui aquest informe o el que sigui i que 
aquesta comunitat autonoma que té competencies exclu
sives en joventut no el tengui, m'agradaria tenir-lo i 
saber si, efectivament, la problematica que planteja és 
certa o no és eerta, almanco maldament només ha sigui 
a nivel! de coneixement. 

Ara, com li deia abans, el Pla balear jove tenia 
una vigencia, tenia uns objectius, qualcuns d'el!s ente
nem que s'han eomplit, pero el cert i segur és que, com 
he dit abans, la joventut és canviant i les situacions 
també són canviants, i les solucions també han de ser 
canviants. D'aquÍ que entenguem que haguem de dur a 
terme un pla quadriennal de joventut 91-95 amb uns 
objectius que han de ser concrets en materia de joventut 
i que són: en primer lloc, es fa imprescindible coneixer 
i afrontar en profunditat les problematiques que afecten 
de forma general els joves avui, sigui atur, sigui ensenya
ment, formació ocupacional, consumisme, etc. o deter
minades del grup d'elIs com el fracas escolar, la droga, 
la marginació i crear a aquests fins i efectes el que consi
deram que hem de crear que és la política integral per 
a la joventut d'avui. 

Els anys 1985-1986 varem fer una enquesta, 
varem fer un estudi, ens va donar uns resultats i aquests 
resultats els varem executar o els varem intentar execu
tar de cara a aIlo que va ser el Pla balear, indepen
dentment de la intervenció del Parlament. Aleshores, 
aquest estudi, aquest informe general, alIo que ens per
metra profunditzar dins les diferents problem:ltiques 
entenem que ens ha de donar, com a mínim, uns objee
tius que podem fixar d'una forma generalitzada, pero 
que ens ha de donar, també una forma d'actuació prac
tica ¡concreta. Aquests objectius són: l'aportació de re
cursos comuns institucionals de les diferents institucions, 
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sigui Comunitat Autónoma, sigui ajuntaments, aportació de 
recursos i serveis per a la informació i millora de I'accés del 
jove al món del treball i de la cultura, creació i consolidació 
de canals de participació deis joves en la vida social, política 
i económica de la nostra comunitat i propiciar la identifica
ció deis joves amb la Comunitat balear així com fomentar la 
convivencia i la solidaritat. 

Comissió lnterdepanamenlsl. Efectivament, la Co
missió lnterdepartamentsl 'ha de potenciar, ho vaig dir i ho 
continuo dient, es produeix, precisament per resol.dre pro
blemes i qüestions puntuals. reunions preparatories, (treball, 
sanitat i turisme, concretament) concretamenl de car a a110 
que són els plans ocupacionals, el que és el Pla de turisme, 
dins l'explicació pressupostaria del 1993 crec que en v:hem 
parlar, d'aixo; i entenem també que convenis com els que 
s'ha signat quant al fons economic i social amb la Conselleria 
de Treballi Transports que s esta executant ara i que obre el 
món de la joventut o Ja joventut a un món interessant com 
són els mhjans de comunicació , ajuda fortament a iniciar i a 
continuar amb aquesta política de foment de I'ocupació. 

Ara, el resultat de tot a.ixo, acabara qualque dia? 
Entenem que no, és una feina constant és una feina que no 
té un punt final sinó un punt i seguh, i el que és evident és 
que els lluites internes que vos te ha posat de manifest no 
entenc que siguin una pura i simple puntualització que a 
voste, Sr. Moll. li van molt bé, acabar sempre amb una peti
ta ... Avui al matí el Sr. Josep Alfonso parlava de pebres de 
cirereta, ara voste ba uti litzat aquest pebre de cirereta amb 
aquestes lluites que, per altra banda, consider que no es do
nen ni venen al caso 

Ara. jo entenc també que voste ha hagut de fer un 
esfor<;, ha hagut de fer un esfor<; d'informació; sap, perque 
endemés ho ha executat d'aquesta manera, i ho ha pogut 
realitzar, té les portes de la Conselleria, sigui a 1 'Institut 
Balear de la Joventut sigui a la Direcció General de Joventut, 
a la seva completa disposició i, naturalment, té la Conselleria 
i el conselIer per al que vulgui desitjar quant a aquesta polí
tica de joventut que se li ha encarregat amb tota la seva 
potestat i facilitat per part del seu grup, 

Aixo és el que Ii hauria de manifestar i és el que Ji 
he de manifestar en aquesta interpel·lació. Naturalment a la 
moció hi haura coses més concretes, més puntuals i, segura
ment, també hi podra haver una res posta molt més concreta 
i molt més puntual. Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Es tracta 
de fixar la postura d'aquest grup davant aquesta interpel·lació 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. No entrarem en el 

fons de la qüestió, hem pres nota del que ha expressat 
el Sr. Moll, que ha estat l'interpel·lant, i estam d'acorc! 
amb moltes de les coses que ha dit, perque són uns 
plantejaments de tipus general. 

Ouant a La ev pregunta que si ja té dissenyada 
o a la seva afirmació que no té dissenyada una política 
de joventul el Govern de la Comunitat Autónoma, n05-
altres, elesprés el escoltar el Sr. Conseller Adjunt a Presi
dencia, hem pensat que també qlLeden alguns dubtes. 
encara que puguem estar d'acord amb el que ha expres
sat quant que per la seva dinamica la política de joven
tut ha d'anar evolucionant, aquest també és un planteja
ment de tipus general. 

Per tant, nosaltres per no allru'gar més aquesta 
intervenció en limitam a dir que, com que segurament 
es der ivara d'aquesta interpeHació una moció, segons el 
que s' inclogui en la moció pre.ndrem una postura o una 
altTa. en aquest moment hem pres nota tant del que ha 
dit el senyor interpel'lant com de la contesta que ha fet 
el representant del Govern. Moltes gnlcies, 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vida!. Pel Grup PSM i EEM, 
té la paraula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
al'informe del Consell de Joventut de juny a agost el 'en
guany es feia notar que el representant d 'aquest ConseU 
de Joventut a I'Institut Balear de Serveis a la Joventut 
havia notat un canvi considerable en les formes i mane
res de gestionar i que s'havia presentat també un pla 
d'actuació d'aquest Institut Balear, i que aquest compta
va amb el suport del Consell de Joventut de les IlIes. 

Bé, almanco, nosaltres ja veim, en la darrera 
interpel'lació, que a<;o és un fet positiu perque demos
tra que les relacions entre el CJIB i la Direcció General 
no són tan agres com al principi es deien . Després, per 
altra part, també veim que la campanya d'estiu sembla 
que ha estat bastant millor que la de I any anterior, pero 
nosaltres aquí sí que hem e1'afirmar que només faltaria 
que les activitats que sustenten la política juvenil de la 
Direcció General de Joventut anessin malament. perque 
les activitats que sustenten voste ja les va qualificar, a la 
passada compareixen~a, de divertimentos, vuU dir que 
nosaltres també creim que la Direcció General no té 
una política integral de joventut i que aquesta es limita 
a campanyes d'estiu campanyes de neu, ja sigui per 
Nadal o pes Pasqua i que ni ha una absencia de política 
propiciadora de solucions als problemes reals que tenen 
els joves i que involucraria actuacions de les diferents 
conselIeries d 'aquest Govern en problemes que afectin 
els joves. 

----
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En aquest sentit, el pie del Parlament, amb la moció 
bsegüent a la interpeHació de la qual parlaven abans, va 

slJ rOvar una resolució per la qual instava el Govern a poten
·~r una política de joventul que integri i coord ini les diver
c~ ¡¡cLUacion sectorial impulsades en benefici deis joves i, 

1 aquest sentit 'activé la Comissió lnterc\epartamental de 
~~ventLIt. rara ens demanem -vos te ja ho ha explicat també
que la Comissió Interdepartamental no 'havía reunit ni en 
el 92 ni en el 91. e l Sr. ConseUer ha dit aquí que creía im
portant que e potenciés aquesta Comissió Interdepanamen
tal, pero resulta que també ho va dir a la passada comparei
)Cen~a. 

Igual que també en aquesta resolució hi havia un 
segan punt que deia -que es va aprovar també- que en ter
mini de dos mesos es presentaria una actualització del Pla 
balear jove a la joventut, que es va fer en 1988, ja n'han 
passat set, de mesos, i pensam que el compliment d'aquesta 
Resolució tampoc no s'ha fet. Per a~o nosaltres estam gaire
bé d'acord amb el que ha expressat el grup interpel·lant i 
constatam que no hi ha una voluntat de fer política integral 
sinó només una política de campaments i d'activitats al 
Heure. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gnkies, Sr. Gomila. Pel Grup Parlamentari 
PP-UM, té la paraula el Diputat Sr. Martínez i Polentinos. 

EL SR. MARTÍNEZ I POLENTINOS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Una vez escucha
dos los distintos portavoces así como el conseller Adjunto a 
la Presidencia, Sr. Gilet, mi intervención esta en consonancia 
Con la línea seguida por el Govern en materia de juventud, 
a través de su Dirección General. En consecuencia, no dare
mos apoyo a esta Interpelación que hace el Grupo SOCIA
LISTA, antes muy al contrario, vaya desde aquí nuestra 
felicitación -felicitación del Grupo PP-UM- a la Dirección 
General de Juventud por su línea de actuación y con la 
seguridad de que sus esfuerzos nunca resultarán baldíos. 

Ese trabajo realizado por el Govern en materia de 
juventud, Sras. y Sres. Diputados, es un trabajo serio, bien 
hecho y fructífero. Por supuesto sabemos que por mucho 
que se haga siempre será poco. Se ha ampliado la red de 
oficinas de información juvenil, se han mejorado las instala
ciones con objeto de equipararlas a Europa, se ha fomentado 
la creación de centros juveniles en la pan ¡orana, el asocia
cionismo juvenil, como decía el conseller Gilet, ha experi
l1lentado un gran crecimiento como fruto del trabajo realiza
~o entre la Dirección General y las distintas asociaciones 
JUveniles. Una de las materias pendientes hasta la fecha de la 
Oficina de información juvenil de Formentera, oficina que 
Será inaugurada el próximo mes de diciembre. 

La implicación de todas las administraciones sobre 
e.ste tema es necesaria. La juventud es una esperanza sin 
hl11ites y continuamente necesita de nuestra ayuda y estÍmu-

D 

lo, se ha de trabajar día a día, las veinticuatro horas del 
día, sin el esfuerzo de todos no conseguiremos sacar a 
la juventud de los problemas y apatía que la aquejan. 
Vaya, pues, nuestra felicitación a la Dirección General 
y piensen -como decía Urciil- que seguir ciertos conse
jos significa posponer la responsabilidad. Muchas graci
as. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MOLL I MARQUES: 

Moltes gracies, Sr. President. Sr. Gilet, jo co
men~a estar preocupat perque voste diu unes coses que 
se semblen molt a altres que he dit jo; voste diu que les 
resolucions deis problemes de la joventut és una tasca 
permanent, de dia a dia, que s'ha de fer i que no té fi, 
que no s'arribara mai a I'objectiu final, i jo dic el mateix 
del socialisme, el socialisme és una tasca de dia a dia, 
que sé que no arribara mai a ser una realitat total i 
absoluta, de manera que ens comen~am a semblar un 
poc massa. 

L1avors diu que la joventut és un estat d'anim, 
citant, no he entes I'autor, pero segurament que aquesta 
cita es podria atribuir a molts d'autors. Estic d'acord 
que és un estat d'anim, supos que per aixo el meu grup 
parlamentari m'ha encarregat a mi el tema de política 
de joventut, perque som el més vell del Grup, supos 
que deu ser aquest el motiu. 

De totes maneres m'ha preocupat una mica un 
cert to de resignació que he notat en la seva intervenció, 
quan ha parlat que els temes de I'atur i de la drogo de
pendencia no tenen so lució a llarg ter mini. Evidentment 
són temes difícils, pero jo voldria fer-li una exhortació 
perque abandoni aquesta actitud de resignació, perque, 
efectivament, la solució definitiva a aquests dos pro
blemes va per a llarg termini, pero el que és evident és 
que hem de fer moltíssims més esfor~os deIs que s'es
tan fent aquí a al tres bandes, no vull dir que només 
sigui aquí que no se'n fan eIs necessaris per resoldre 
aquesta qüestió, i aquesta és, precisament, la pregunta 
que hem de resoldre quan plantejam si tenim una polí
tica integral de joventut, aquests han de ser els proble
mes fonamentals i basics, el de l'ocupació i el de la 
lluita contra la drogodependencia deis joves, de molts de 
joves, que hem de resoldre -dic- amb la política integral . 
de joventut. 

No vull insistir molt en si vostes han fet o han 
deixat de fer, evidentment han fet alguna pero, com que 
voste -com es diu en mallorquí, perdoni l'expressió, em 
posa el dit dins la boca- diu que hi ha vint centres d'in
formació, pero és que en el Pla balear jove deia que al 
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cap de quatre anys en volien tenir un a cada municipi i en 
falten quaranta-cinc o set per arribar a aixo. 

Per altra banda li he de dir que jo no tenc cap infor
me, o jo no m'he expressat bé encara que voste fa poc em va 
dir que m'expressava molt bé, pero o jo no m'he expressat 
bé aquesta vegada o voste no m'ha entes bé en qualsevol 
caso Jo no tenc cap informe que voste no pugui tenir, jo el 
que he fet ha estat, coro voste molt bé diu, un esfor¡; d'in
formació i, per tant, ro 'he estudiat de valent els diaris de 
sessions del Senat; de manera que aixo és tot I'informe que 
jo tenc, i alla es dona ven aquestes dades sociologiques de les 
quals parlava jo abans. 

Per ten ir clara la importancia del tema de la joventut 
a les nostres illes basta recollir, com he fet jo, les dades que 
va aportar la directora general en la seva compareixen¡;a en 
el Senat, recordant que Balears és una societat jove, com tota 
l'espanyola, perque tota l'espanyola és una socíetat jove 
relativament, amb un 25% de la població que són joves. 
Segons les dades que va aportar la directora general un 60% 
deis joves ilIencs són estudiants, és a dir, uns 106.000 joves, 
deIs quals 11.000 són universitaris i, per tant, la resta -69.000 
aproximadament- són no estudiants i, d'entre ells, el 23% -
uns 16.000- estan en sítuació d'atur i deIs aturats un 44% -
uns 7.000- són demandants del primer lloc de treball. Aquest 
és el nuclí sobre el qual, sobretot, hem de comen¡;ar a treba
llar i tot aixo -insistesc-, aquestes dades, vostes les tenen, 
perque les va donar la directora general , no fan més que 
posar en relleu la necessítat d 'una política integral. 

Hem de fer actuar, han de fer actuar, vostes, la Co
missió Interdepartamental í col·laborar amb l'Administració 
central. Hi ha un Pla integral de la joventut a nivell estatal , 
pero per treure tot el suc possible a aquest Pla integral és 
necessari que el Govern autonom elabori i executi para
leHament amb perfecta coordinació amb el Pla integral esta
tal el seu pla integral de joventut específicament orientat a 
les necessitats deIs joves ilIencs, perque, evidentment, el Pla 
estatal, que és un pla marc, no pot entrar en els detalls deIs 
joves de les Illes. 

Un altre favor li voldria demanar, Sr. Conseller, a 
part d'agrair, que crec que és el que correspon, que I'oposi
ció tengui les portes obertes de la Conselleria, efectivament 
aixo és així, jo ho vull constatar i, per aixo, he pogut fer la 
valoració que he fet de la directora general fa un moment, 
perque vaig poder parlar molt de temps amb . ella; li he de 
demanar, pero, un altre favor, i és que no posi els intents 
centralistes de dissimular, interferir o usurpar competencíes 
de la Comunitat Autonoma com a excusa per no col· laborar. 

Vostes tindran tot el nostre suport per defensar la 
clara delimitació de competencies i per rebutjar possibles 
eventuals o presumptes intents de retallar la nostra autono
mía, pero, per favor, no facin proves de for¡;a amb Madrid 
a costa deIs interessos deIs joves. Facin un pla integral que 
do ni resposta aIs tres reptes de la joventut d'avui, que són el 
repte de l'emancipació -amb eIs apartats de formació, ocu-

pació i habitatge-, el repte de la quatitat de vida -amb 
informació, salut i consum, servei militar i objecció de 
consciencia. etc., oei i temps lliure- i el repte de la ciuta
dania o de la participaeió i proposar i fomentar energi
cament mecanismes per intensificar la participació deis 
joves a les institucions. 

Fins ara vostes tenen mitjanament ben resolt el 
tema de I'oci i el temps lliure amb un lnstitut Balear de 
Serveis a la Joventut que, en el fons, ho fa amb un nou 
estil -estic d'acord amb el que ha dit el Sr. Gomila en 
citar el president del Consell Balear de la Joventut-, 
pero, en definitiva, no ha fet més que continuar ampli
ant-Ies i millorant-Ies, aixo sí, les activitats que es duien 
a terme en temps immemorials del Frente de Juventudes, 
pero aportació nova, propia, seva, practícament n' n'hi 
ha cap. 

Comprendran que aixo ens serobla poca cosa i 
que davant la problematica de I'atur juvenil... 

(El Mole HbLe . Sr. President repren la direcció 
del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Li prec que acabi, Sr. MolI. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Acab tot d'una, Sr. President, 20 segons. 

La precarietat del treball de molts deIs qui en 
tenen, l'alt preu deIs habitatges i deIs interessos bancaris 
que fan impossible la seva adquisició, la manca d'oferta 
d'habitatges de lloguer, etc. la seva resposta, com a Go
vern, és inexistent fins ara i, per tant, una vegada més, 
procurarem empla¡;ar-Ios a complir la seva obligació. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. En tom de contrareplica, té 
la paraula el Conseller Sr. Gílet. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESI
DENCIA (Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr 
Moll, jo crec que voste amb allo del socialisme té el 
100% de raó, el dubte és que jo crec que no tenc el 
100% de raó del que jo he dit abans. 

Miri, jo el que vull donar a entendre i a la millor 
no ho he explicat bé es que s'esta produint una modifi
cació substancial en la política de la Conselleria respec
te de joventut. S'han acabat els temps que la DirecCÍó 
General de Joventut feia exclusivament campaments, 
albergs, activitats, etc. d 'estiu, neu o el que sigui. Per a 

, 
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):0 lenim l'Institut Balear de Serveis a la Joventut in t itut 
a~e. i aq uí s'ha dit s ha reconegul que des c!'un lemp enre
~a el seu fu ncionament és mol t diferent les seves linies de 
JIJa leg só n mo lt més obertes. mé f luIdes i, conseq üentment, 
~(ltenc jo que la decisió que I'ln titut agafi al 100% la políti
ca el 'activitatS j uvenils és encerlada. 

Que és el que entenem que ha de fer la Direcció 
General de Joventut com a tal Direcció General? La política 
juvenil. la polí tica que afecta el jove en termes absoluts i 
generals. i d'aquí ve aquest pla específic quadriennal per als 
3J1YS següents; i aixó ho ha de fe r sense cap casta de parti
dísme ni intervencionisme. Si hi ha alguna acusació que es 
pot fer al Pla integral del Ministeri d'Assumptes Social d'IN
lUYE, se li ha fet per part de les comunitats autónomes i és 
precisament I'intervencionisme, i nosaltres entenem que no 
ha de ser així, entenem que aquesta política global, integral 
de joventut, ha d'estar oberta i per aixó hi ha la intervenció 
fonamental del Consell de Joventut de les Illes Balears i totes 
les associacions que facin falta. Per aixó no li admet, Sr. 
Moll, que em digui que les activitats, les relacions en la utilit
zació de campaments i albergs és una reiteració dins la histó
ria i dins el present del que feia el Frente de Juventudes, 
sense qualificar ni qualificacions que crec que no ens corres
ponen; basta veure la quantitat d'activitats de grups d'esplai 
que interven en directament i que duen els campaments i els 
torns per veure que la cosa és molt diferent del que voste ha 
manifestat. 

Entenem que hem de continuar modificant en certa 
manera aquest esperit de la política juvenil, que la Direcció 
General de Joventut ha de fer política integral de joventut 
i l'Institut ha de fer activitats juvenils, que per a aixó té els 
elements i els mitjans i aixó ho han de fer amb diiUeg Con
seU de Joventut-Comissió Interdepartamental, per avan~ar en 
aquests resultats de la Comissió Interdepartamental entenem 
que hi ha d 'haver converses previes perque no resulti que en 
reunir les comissions permanents ens trobem sense una deci
sió previa política forta, ferma, a la qual es pugui donar 
compliment via la corresponent institució, organisme o de
partament, com és la conselleria responsable en aquest món 
i en aquesta política. 

Conseqüentment, Sr. Moll, reiterarem, ens tornarem 
a veure, com voste ha anunciat, a la moció, peró jo entenc, 
com a conseller, que la definició de la política juvenil és 
aquesta, és aquesta la que hem de dur a terme i aquesta és 
la que hem d'executar. Moltíssimes gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. 

HU).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM. 2771/92, 
PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1 
EEM,RELATIVAAPLAD'EXTENSIÓDEL'EDUCACIÓ 
FÍSICA ALS CENTRES DOCENTS. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt de 1 'Ordre del Dia, cor
responent a proposicions no de Hei, i comen~arem per 
la 2771, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a Pla d'extensió de l'educació física als centres 
docents . Té la paraula en nom del grup proposant la 
Diputada Sra. Vadel!. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gn1cies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Per 
acord de l Consell de Ministres de dia 8 d 'abril de 1988 
s'aprovaven les bases per a desenvolupament del Pla 
d' extensió de l' ed ucació física i l ' esport escolar als 
centres docents no universitaris. 

El ConseU de Govern de la Comunitat Autóno
ma aprova, en sessió de dia 25 d'abril de 1,9891'esmen
tat Pla per desenvolupar, entre els anys 1989 i 1992, 
amb una despesa total de 3.000 milions de pessetes fj
nan<;ades en la proporció següent: Comunitat Autóno
ma de les Illes Balears, entre un 40 i un 43%; Ministeri 
d'Educació i Ciencia, entre un 40 i un 43% i els ajun
taments, entre un 14 i un 20%, segons la magnitud del 
model esportiu. 

Dia 4 d'octubre del 1989 es produeix la signatu
ra a Madrid del conveni entre el Ministeri d'Educació i 
Ciencia -o Con seU Superior d'Esports- i la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports, amb uns objectius clars 
i conscients de la necessitat ineludible de realitzar una 
acció específica que permetés resoldre definitivament 
les greus mancances de l'educació als centres escolars 
docents amb la finalitat d'aconseguir que les escoles de 
les Illes Balears disposassin, d'una vegada per totes, 
d'una infrastructura adient i d'una dotació de material 
que permetés dur a terme l'educació física que com
pleta l'educació integral deIs infants i joves d'edat es
colar. En definitiva, de la població de dema. 

Aquesta signatura del conveni era tot un exemple de 
coHaboració institucional amb l'objectiu més que lloable 
d'aconseguir amb la millora de la infrastructura esporti
va fer possible una indubtable millora educativa, per tal 
de dur un control de l'esmentat Pla es constitueix la 
comissió mixta formada pel Ministeri d'Educació i Ci
encia i la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, que 
s'encarreganl de l'execució i seguiment del Pla. 

El conveni que, com he dit abans, es formalitza 
dia 4 d'octubre de 1989, té una vigencia prevista fins a 
dia 31 de desembre de 1992, i la inversió era de 3.000 . 
milions de pessetes. No hi ha dubte que la signatura 
d 'aquest conveni, amb uns objectius tan ambiciosos i 
amb una inversió tan important, va encendre un Hum 
d'esperan~a i d'il'lusió als ciutadans de les Illes, no ja 
soIs a la població escolar, sinó també a tota la resta, ja 
que les instaHacions es podrien utilitzar per altres col'le
ctius de ciutadans sota la gestió deis ajuntaments. 
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Dins aquest Pla es preveien dos tipus d LostaHacions. 
Unes les contractades i exeeutades pel Consell Superior 
c1'Esports, que es realitzaven -o es realitzen- segons els 010-

deis estfmdard d'aquest organisroe, són els models no siogu
lars. Per altra band , les co.ntractades i adjudicades pe .. les 
corporacions locals que no s'edifiquen segons els modu l elel 
Consell Superior d'Esports, sinó egons un projecte lecnie 
que cada ajuntament encarrega. ón els anomenats moduls 
singulars, i aquests són finan~ats únicament pel' les aponaci
on5 de la Comunitat Autonoma de les llle Balears i de I'a
juntament interessal. 

Les inversions compromeses per als anys 89 i 90. 
coro a primera i segona fa e, són quinze p liesportiu pel" 
un valor total de 1.127 milions repartits en quatre móduls 
singu lars i onze moduls no ingu lars, amb una aportaeió del 
Consell Superior d'Esports de 411 '89 milions, la Comun.itat 
Autónoma de les lIles Balears 411 '89 milions i els ajunta
ments 303'8] milions. Aquesta primera fase esta practica
ment acabada amb bones instal-lacions acabades també, una 
adjudicada i tres pendents d'adjudicació. E ls resultats, per 
tant, segons el nOSlre criteri són altamenl positius pero el 
curiós del cas és que d'aquesta primera i segona fase, d a
quests 1.127 milions, la Conselleria n ha aportat 322, els 
a,juntaments 110 i el ConselJ Superior d Esports l10més 44 
milions; que ha passat? No ho sabem. Que ha passal O que 
esta passant amb la tercera i quarta fase, si de la primera i 
segona oomés se n'han aportat 44, de milions? Que esta 
passant amb la tercera i amb la quarta? 

DeIs setze poliesportius aprovats per la comlssió 
mixta, publicat I'acord en el BOCAIB de día 27 de setembre 
de 1990, no tenim noticies que s'hagi comen't3t cap d'ells, 
ni tan soIs quese n'hagin adjudicat les obres. Mentrestant, els 
ajuntaments tenen reserves de cl'edits fetes en els seus pres
suposts des d anys enrera j aixo només els ajuntaments que 
tenen compromes un l110dul no singular perque els ajunta
ments amb un modul singular compromes han hague de 
pagar els projectes, comprar el terrenys si no els tenieo en 
propietat amb els problemes pressupostaris que aixo su posa 
i amb la necessitat d'infrastructura que pate ixen la majoria 
deIs ajuntaments de les IlIes. Ens consta que la majoria 
d ajuntaments han assoJit els compromi os exigits pel ConselL 
Superior d Esports i fins i tol, han acceptat el de transferir 
per endavant I 'aportació munkipal per poder treure contrae
tació a les obres del poliesportiu adjudicat· decisió presa 
unilateralment pel ConselJ Superior d'Espons ja que els 
acorels de la comissió mixta preveien poder invertir en tres 
terminis la inversió municipal. Creim que aixo afecta negati 
vament les arques deis municipis, ja que alguns d'ell s han 
vist o es veuran obligats a endeutar4 se sense garanties que les 
obres comencin d'hora. 

De la quarta fase ja ni en parlam perque res no en 
sabem, mentrestant, de la inversió inicial de 3.000 milions de 
pessetes en queden 2.500 sense invertir, tema greu si tenim 
presents les mancances de la nostra comunitat. És ben ver 
que no som gens afavorits en inversions de l'Estat i quan hi 
havia unes perspectives bones i que havÍem creat unes il-lus-

ions per solucionar d tina vegada per totes el problema 
de I'esporl base i el cen tres educati us resulla que no es 
compleixen e l compromisos, les Bale.:'u·s, una altra olta, 
marginades. La comissió mixla. és ver. no fa més que 
rectificar els acord i reafirmar-se en els compromisos, 
pero aquesls no arriben. La Comunitat Autonoma, per 
la eva part , ha anal complint I seva part pero, és que 
només s ha limi tal a aixo? Fins a quin punt ha exigi t el 
Con e ll Superior d'Esports que complís amb els seus? 
Queden un bon nombre de moduls singulars per exeCll
tar i mentre el Consell Superior d'E ports no adjucliqui 
obres dels móduls no singular, que eslan finam,;ats amb 
partieipació clel Consell Superior d'Esports, la ConseLle
ria no alltoritza aqllests ajuntaments que adjudiquin els 
seus perque diuen : tu en dones un i jo en clon un alu·e. 
Mentrestanl el poble se sent enganyat i desconfía cada 
vegada més de les institucions. 

És per aixo que presentam aquesta proposició 
no ele llei, importantíssirna per a la nostra comunitat. 
Amb els do punts següen ts que diuen: IOEI Parlament de 
les IIIes Balears insta el Govern de l Estat que compleixi 
els compromisos adquirits en el Pla d'exten ió de I'edu
cació física als centre docents. 1I 1 el segon punl impor
tantí sim també: "El Parlament de les Illes Balears insta 
el Govern de la Comunital Autonoma que dugui a ter
me totes les gestions necessaries per fer possible I'execu
ció deis compromjsos adquirits pel Ministeri cl'Educació 
i Ciencia i per la ConseUeria de Cultura del Govem de 
les IIJes Balears." 

Precisament insta01 e l do organismes perque 
tots dos en són responsables. Si el Consell Superior 
d'Esports no ha complit els compromisos, La Comunitat 
Autónoma també té la seva part de responsabilitat, per
que, ja en principi, comeu!tal'en un any tardo El Consell 
de Ministres aprovava les bases día 8 d'abril de 1989 j 

fins a dia 4 el 'octubre de 1989 no es va produir la signa
tura del conveni; pe .. aJtra banda, COI11 a part integrant 
de la cornlssió mixta, té una responsabilüat importantís
sima i fjns ara, maJgrat hagi complit els seus compromi
sos hem notal una manca d'interes i d'eolUsiasme, i és 
per aixo que també demanam que es mogui, que dugui 
a terme totes les gestiono necessaries per tal que es 
compleixin e ls compromisos adquirits. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sra. 
Vadell a prop del mes de setembre de I'any 88 aguest 
que els parla, en aquelL temps batle d 'un poble de I'illa 
de Menorca, concretament d'es Castell, va ser convocat 
a una reunió que es va produir a la Delegació del Go
vero a Menorca, a la qual varen assistir tots els batles de 
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.Jla de Menorca, hi va assistir el delegat del Govern O el 
~' legat del de l ga t del Govern a l'illa d.e Menorca i va assi -
ti~- l1 i lambé el d irector provincial del Min.isteri d Educació 
. iencja, que era el mateix que ho és actLlalment encara. el 
, e' sr. Andre u resp t. 

Se 'ns va donar informació d'aquest acord que havia 
pres el Consell ele Ministres en el mes d 'abril d'aqueix maleix 
any i se' ns varen cantar -per di r-ho ele qualque form a- les 
exceHencies elel que seria aquest Pla i del que permetria 
quanl él millora a totes les poblacions. Tine entes que. aCLUa
cions sinó igual s que les que es varen fer a1la, similars o 
infonnacions similars es varen donar a la resta ele les iIles als 
ajuntamen ts, que es produi ria la ig1'latura d'aquest conveni. 

Va haver de passar quasi un any des d'aquella reunió 
perque se signés aguest conveni, i jo els puc ben assegurar 
que les dificultats i els pro blemes que, com voste bé ha dit, 
a<;o ha generat als aj umaments ha estat una pura realitat, ha 
estat, en moIts de casos, un a utentic calvari -per no dir-ho 
d'una altra forma- perque els ajuntaments, com voste també 
molt bé ha dit, varen haver de disposar de despeses per 
elaborar projectes, havent d 'assumir els costs d'aquests pro
jectes, i varen haver de fer una feina, en molts de casos d'ad
quisició de terrenys, en altres d'obtenció de terrenys mit
jan<;ant convenis que es varen fer o disposar de terrenys que 
ja tenien previament els ajuntaments per poder dur endavant 
aquest Pla. 

La veritat és que la primera i segona fase del PIa 
varen ser positives a causa, fonamentalment, deIs esfor~os 
que es varen fer per part deIs ajuntaments que havien fet 
aquesta primera fase, aquesta feina. Per una altra banda, 
perque com voste també ha dit, el Govern de la Comunitat 
Autónoma va complir amb el seu compromís, a~ó és cert i 
crec que s'ha de valorar positivament que hi hagi hagut aq
uest compliment. Ara, pel que fa al Consell Superior d'Es
ports, dependent del Govern central, jo puc afirmar que la 
seva actuació en aquesta qüestió ha estat un total engany i un 
autentic frau als ajuntaments perque no ha complert cap deIs 
compromisos -o guasi cap deIs compromisos- als quals es 
varen comprometre; primer, amb tota aquesta campanya que 
varen fer de cara als ajuntaments, comprometent els ajunta
ments amb aquestes tasques per poder millorar aquesta in
frastructura esportiva i, per una aItra banda, no complint el 
~onveni que havien signat; havien de complir aquest conveni 
, no el varen complir. 

En definitiva, també ens estranya molt com és que 
fins ara, per part del Govern de la Comunitat, que va ser 
¡'altra part que va signar el conveni, com a mínim no s'ha 
demanat una actuació encaminada a demanar que és el que 
ha succeit amb a~ó, per que no s'ha complert, i més quan 
ells han aportat unes quantitats importants de doblers, voste 
ens ha donat una xifra de 322 milions, i per una altra banda 
no hi havia el compliment de l'altra part. No entenem exac
tament que és el que ha passat aquí, no sabem si a~ó era un 
pacte autonomic esportiu per endavant que ja tenien pactat 
o una cosa estranya, perque bé, si hi havia uns compromisos 

--

i hi havia uns percentatges que havien de donar, que no 
els han donats i ningú no diu res, i els ajuntaments -pobrets-
que varen tenir tota la feina de fer els projectes, de 

posar els terrenys, resulta que molts d 'ells han quedat, 
sobretot amb aquesta tercera i quarta fase, en la; vull dir 
que no saben que és el que passa i que, evidentment, 
també s'ha de dir, no hi ha hagut una actuació coordi
nada a tots els ajuntaments per exigir el compliment 
d' aquest conveni . 

En definitiva, com he dit, ha estat tot un auten
tic engany, ha estat una situació que jo diria quasi quasi 
"kafkiana", la que s'ha prodult en aquest tema, i deIs 
3.000 milions de que inicialment s'havia parlat, ens hem 
quedat amb 400, no arriba a 500 milions de pessetes en 
inversions, que són el que realment s'ha fet. En guany, 
dia 31 de desembre, s 'acaba el termini d'aquest conveni 
i, com a mínim, el que s'hauria d'aconseguir, és que hi 
hagués una prorroga d'aquest conveni i que hi hagués 
una exigencia del compliment d'aquest conveni, que hi 
hagués una exigencia que es fos més seriós, que no es 
diguessin mentides tan grosses quan se signen aquestes 
coses, passa el temps i no es compleixen. Els convenis es 
fan per complir-se, no es fan perque quedin dins un 
calaix i que els altres hagin de carregar amb les conse
qüencies deIs qui ha signat el conveni amb una total 
ineficacia, inoperancia, amb uns misteris i que no sabem 
on han anat a parar aquests doblers. Realment, els do
blers del Consell Superior d'Esports no sabem on han 
anat a parar. 

Per tant, li hem de dir que ha estat molt encer
tada aquesta proposició no de llei i que el vot del Grup 
MIXT a aquesta proposició sera favorable a tots els 
extrems que s'han presentat. Només li volía dir una 
qüestió, em sembla que hi ha un problema de redacció 
o un error mecanografic. En el punt segon, és una 
qüestió purament semantica, diu: "L'execució deIs com
promisos adquirits del Ministeri", supos que deu voler 
dir "pel Ministeri" , supos que deu ser a~ó. Res més, 
moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Tejero. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Sr. Presidente, Sras. i Sres. Diputados. Me gusta
ría partir de la realidad, como ha dicho la Sra. Diputa
da, que estamos hablando de una colaboración interinsti
tucional, por lo cual hemos de partir de planteamientos 
positivos; no tanto así tengo que estar de acuerdo en su 
presentación de esta proposición no de ley, ya que en 
nuestra opinión existe una falta de rigor, posiblemente 
por distintas fuentes de datos. Entiendo que hay algunas 
manifestaciones no del todo afortunadas y que las fuen
tes, si son como las referidas en una moción que se 
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presentó en el Conselllnsular de Menorca con fecha de 15 
de junio de este año, que se aprobó con los votos mayorita
rios, donde las fuentes decían que era la Dirección General 
de Educación del Gobierno de las Islas Baleares, al menos 
tendríamos que ponerlas en cuestión o en contraste. 

En su exposición de motivos dicen que es un ejemplo 
de irresponsabilidad por parte del Gobierno central y que 
numerOsos municipios ele las Islas Baleares no podrán contar 
con unas mínimas insta laciones cubiertas para la práctica 
deportiva. Vaya intentar analizar estos dos apartados para 
después entrar en la historia de hechos reales, a ver si con
trastamos o nos ponemos de acuerdo en datos. 

En primer lugar, el retraso que se ha producido en 
la actualidad, en fecha 30 de septiembre de 1992; las com uni
dades autónomas y los ayuntamientos deben una cantidad de 
3.000 millones de pesetas al Consejo Superior de Deportes en 
concepto de pago de obras adjudicadas, en construcción o 
ejecutadas. De estos 3.000 millones de pesetas el Ayuntami
ento de Palma debe 53.266.854 pesetas, otros ayuntamientos 
que podemos citar 117.939.150 pesetas y la Comunidad Au
tónoma 32.862.391 pesetas; repito, de obras construidas, en 
construcción O adjudicadas. 

En este aspecto, el Consejo Superior de Deportes, 
ante la acumulación de deuda tan grande por parte de todas 
las comunidades autónomas y ayuntamientos, entre ellas 
ésta, adopta el acuerdo de que mientras los ayuntamientos 
no hayan hecho la aportación pertinente a Madrid el Consejo 
Superior de Deportes no librará ese dinero . 

Respecto al segundo apartado, todas las inversiones 
del Estado han sufrido un retraso de un año. En esta comu
nidad, efectivamente, han sufrido un retraso de un año, y le 
vaya decir el porqué, porque salvo la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares y la Comunidad Autónoma de _ Canta
bria, según el convenio firmado, las comunidades autónomas 
son las responsables del seguimiento, es decir, por tanto del 
proyecto, adjudicación, seguimiento y liquidación. La Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares se niega a este segui
miento aludiendo que no tiene equipo para hacer el se
guimiento, en concreto, del director general de Educación 
~stas son sus manifestaciones; por lo que se tienen que hacer 
jesde Madrid, con lo cual entendemos que una parte impu
:able a este retraso puede venir de aquí. 

Respecto al segundo apartado que ustedes comentan, 
obre las mínimas instalaciones para la práctica deportiva, 
e podría entender que todo el deporte en nuestra comuni
lad pivota en base a estas instalaciones y/o que está vincula
.a a este Plan. A este respecto me gustaría hacer una histo
ia para establecer el texto dentro del contexto. 

En el año 1985, recuerden, el Ministerio de Educa
ión y Ciencia hace un Plan de implantación y extensión de 

educación física en las Islas Baleares, en su memoria 
lbla de unas áreas de acción, que son tres: una, perfeccio
imiento y especialización del profesorado para la imparti-

ción adecuada de la educación física en la enseñanza 
pública no universitaria; dos, que sería un apartado, 
sería el que se trata en este caso, ampliación, mejora y 
nuevas creaciones de instalaciones deportivas y tres, 
aumento y mejora de las dotaciones de equipamiento y 
material; con 10 cua l tenemos tres apartados que, desde 
1985, el Ministerio de Educación y Ciencia establece un 
plan de implantación y extensión de la educación física. 

Respecto a los apartados de profesorado entre 
1985 y 1992, en la actualidad, se adjudican 139 especia
listas en educación física a centros públicos no universi
tarios, se realizan 113 cursos de formación para capaci
tación de profesores no universitarios. Esto nos da una 
cifra de 307 profesionales capacitados, que en el 85 no 
lo estaban, en el 92 lo están, capacitados para impartir 
educación física en los centros docentes no universita
rios. 

En el otro apartado, respecto a créditos extraor
dinarios para comprar material y equipamiento deporti
vo en centros públicos no universitarios, entre 1986 y 
1992 ha habido unos créditos por valor de 161.661.145 
pesetas, no entraré en si es mucho, poco o suficiente, 
entiendo que nunca es suficiente. 

Entramos en el tercer apartado, no olvidemos 
que esto es un plan que se genera en 1985 por parte del 
Ministerio de Educación y Ciencia. En 1988 se firma un 
convenio con el Ayuntamiento de Palma que cubre el 
período 88-91 por 631 millones de pesetas, entre el 
Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Educa
ción y Ciencia. 

En 1988, también, firman todas las comunidades 
autónomas, excepto Cantabria y Baleares otra vez, al 
parecer alguien dice que hay que firmar ese convenio y 
en 1989, el 4 de octubre, corno usted ha dicho, efectiva
mente se firma el convenio entre Consejo Superior de 
Deportes, Ministerio de Educación y Ciencia, Comuni
dad Autónoma y ayuntamientos. Los objetivos, y en esto 
entiendo que me puedo retrotraer a lo manifestado 
anteriormente, eran: mejorar las infraestructuras de
portivas de las Islas, facilitar la enseñanza de la educa
ción física y la práctica del deporte escolar y ciudadano. 
Este convenio, por un importe de 3.000 millones de 
pesetas, como ha dicho, está distribuido en 300 millones 
para 1989, 600 para 1990, 1.050 para 1991 y 1.050 para 
1992; unas aportaciones -en esto sí que parece que 
coincidimos- de un 43% por parte del Ministerio de 
Educación, un 43% por parte de la Comunidad Autóno
ma y un 14% por parte de los ayuntamientos. Los desti
natarios son veintiocho ayuntamientos, como usted bien 
sabe. Se establecen unas comisiones mixtas que se re
únen -o en principio se tienen que reunir- dos veces al 
año, en marzo y en octubre; de la última que hay acta 
firmada es de marzo del 91. 

, 
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Como último dato por ahora, porque veo que el 
. rnpo se me acaba, le diré que en "\ 992 se acuerda en la 
~lJniÓn de comisión mixta de 5 de marlO de 1991 corno le 
e dicho es la última acta que hay firmada. en reunión de 
~¡¡rzo de 1992 se celebra en Madrid una reunión en la cual 
e llega al sjguiente acuerdo: Unas obra que adjudicaría el 
:onsejo Superior ele Deportes se haría a cargo del Consejo 
;uperíor en us dos tercios y un tercio en los ayuntamientos; 
lu·as obras, que son iete, ele las cuales le puedo dar la rela
:ión, las adjllcl icarIan los ayuntamientos, cLirectamente un 
ercio los ayuntamiento y dos tercio la Comunidad Autóno
na. De estas iete obras adjudicadas, supuestamente adjudica
las por la Comunidad Autónoma, hay una adjudicada, la 
)tras no están ni adjudicadas ni presupuestadas, y le puedo 
lar datos: Aportación ele la Comunidad Autónoma 
¡52.S0LOOO pesetas; aportación de los ayuntamientos, 
W2.S37.000 pesetas; total, 505 millones, correspondientes a 
os ayuntamientos de Ataior, Campos, Lloset.a, es Mercadal 
")ant Llorell~: des Cardassar Sant LlllÍ$ i Sama Maria del 
:amí, de todas estas aportaciones la única que está actual
nente en ejecución e la del Ayuntamiento de San¡ Lltds y 
¡j vamos un poquito más adelante -si me permite el Sr. Pre
;idente medio minuto- en los presupuestos de 1993 la partida 
Jresupuestaria que la Comunidad Autónoma encomienda al 
Plan de extensión de educación física y depoli.iva aporta al 
Estado 50 mmones de pesetas, cuando hemos dicho que esta 
lportación sí que corresponde a las deudas de obras ejecuta
jas, a otras administraciones, supuestamente a consells insu
lares, 100 millones y a ayuntamientos 105 millones que, 
:omo lógicamente se puede comprobar, no cubren este 
3.cuerdo firmado en que la aportación de la Comunidad 
!\utónoma sería de 352 millones de pesetas. 

En consecuencia, entendemos que ... 

EL SR. PRESIOENT: 

Vagi acabant, Sr. Tejero, per favor. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Sí, Sr. Presidente. 

Entendemos que, de alguna forma, estamos jugando 
en el mismo partido pero se han equivocado un poco de por
tería. Creo que estamos dispuestos a aceptar la segunda 
cuestión pero no la primera. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gd.cies, Sr. Tejero. Pel Grup PP-UM, té la paraula 
el Sr. Coll i Al·les. 

EL SR. COLL 1 AL·LES: 

Sr. President, Sres. i Srs. Oiputats. El Pla d 'extensió 
de I'educació física als centres docents no universitaris va ser 
signat, com ja s'ha dit repetidament, dia 4 d'octubre de J'any 
1989, entre el Ministeri d 'Educació i Ciencia i la Comunitat 

Autónoma de les IIIes Balears com un esfon; conjunt 
entre dues administracions per dotar les IIles d 'unes 
instaHacions esportives capaces de facilitar I'ensenya
ment de l'educació física i la practica de I'esport escolar 
i ciutada. No repetiré els objectius i objectius d'aquest 
Pla perque la Sra. Vadell ho ha fet molt bé i hi coinci
dim plenament. 

La Comunitat Autónoma de les Illes Balears, 
fins al dia d 'avui, ha complert escrupolosament els com
promisos derivats d'aquest Pla i ha executat i abonat el 
100% de les actuacions en que ha participat, tant en les 
de tipu singular com en les que s han seguit aJ Consell 
Superior d'Esport . A~ó ha fet que avui ja deu poble de 
les Ules puguin tenir uns poliesponills amplis i moderns 
per al seus jovents i, de manera especial per als al·lo15. 

A la vegada, no podem amagar que el fet de les 
dificultats pressllpostaries del Co.osell Superior d 'Es
ports, les causes del qual avui no ens toquen a nosaltres 
analitzar, han alTibat quasi a paralitzar el ritme de les 
actuacions ja acordades i en les quals ja participava el 
MEC amb les conseqüencies negatives que d 'aquest 
ralentiment se'n deriven per a molts d'ajuntaments, com 
també ha dit el Sr. Peralta. 

El resum de les inversions compromeses a la 
Comunitat Autónoma de les Illes Balears, del Consell 
Superior c1'Esports i deIs ajuntamen15, pel que fa a les 
actuacions corresponents a I'any 1989-1990, que s' pon 
les que fíns ara bi ha constru"ides o adjudicades, fa evi
dent el grau de compliment a que abans em referia. La 
Comunitat ha abonat la totalitat de certificacions d'obra 
que ha rebut -perque si no Ji han arribat no pot haver
les donad es- mentre que no ho ha fet I'organisme de
pendent del MEe. 

Per entendre un poc millor aquest punt po
drÍem comparar les inversions compromeses amb les 
fetes en realitat a les Illes per l' Administració central, la 
qual ens diu que per als deu poJiesporitus de que rallam 
la CAIB hi hagi posat 320 mitions i el Consell Superior 
d'Esports 44, la qual cosa representa un 80% per part 
de la Comunitat Autónoma j un 10'96 per part del 
Consell Superior d'Esports. 

Agra"im al Grup PSM i EEM la seva col·labora
ció a través d aque ta rroposició no de lIei, que ve a 
refor~ar tota una gestió constant i ferma del Govern 
balear davant el MEC per tal que es complissin aquests 
acords signats; ho ha fet repetides j innumerables vega
des reclamant-ne el compliment. Darrerament, i després 
de la darrera reunió de la Federació de Municipis de 
BaJears s'ba escrit al CSO (Consell Superior d'Esports) 
pe]" tal de demanar una reunió de la comissió mixta amb 
I assistencia deis tres representants de BaJears a fi que es 
pugui ter compliment a I'acord que es va prendre a la 
darrera reunió de la comissió mixta de mar~ , que era 
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que díns el 92 havien de quedar, totes contractades, les obres 
que en queden pendents. 

A~o, com poden veure, pertany a la primera part del 
punt de la seva proposició no de llei. Pel que fa al sega n 
punt, tenguin la plena seguretat que el Govem balear, a 
través de la Direccíó General d'Educació, ha realitzat, realit
Z(i i realitzara d'una forma intensa i constant totes les gesti 
ons necessaries per garantir aquest compliment. 

En aquest cas, per tant, no és possible que puguem 
atendre el segon punt d 'aquesta proposició no de !lei. 

En resum, nosaltres donarem suport al punt número 
u i, com que creim que la Direcció General de Cultura i Es
ports de la Comunitat Autonoma ha complert tots els seus 
compromisos, no podem estalonar el segon punt d 'aquesta 
proposicíÓ. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Coll i Al·les. Pel tom de replica, té la 
paraula la Sra. Vadel!. 

LA SRA. V ADELL I FERRER: 

Gracies, Sr. President. No sé si és una virtut o un 
defecte O que em persegueix un núvol molt obscur pero, 
cada vegada que pujo aquí, tanc la mala sort d'enfrontar els 
dos grllps major itaris dios aquesta cambra. Resulta que ara 
uns donaran suport a un p unt de la nostra proposició no de 
Llei i els altres un ato·e. És llamentable que bi hagi aguest 
enfrontament e ntre els dos grups , uns governen a Madrid els 
altres governen a la Comunitat pero, realment -i vull fer 
una reflexió a tots dos- els quí patim som els de la Comuoi
tat balear. Vull dir que a la nostra proposició no de llei hem 
intentat implicar els dos organismes perque tots dos són 
corresponsables d 'aquest conveni signat i tots dos tenen la 
mateixa responsabilitat de complir els compromisos, cada un 
d 'ells. 

Jo voldria agrair al Sr. Peralta i, en certa manera i 
parcíalment als altres dos grups, el suport que donaran a la 
totalitat o a una part de la nostra proposició no de Ilei, pero 
també voldría dir al Sr. Tejero que, ele dades. en tenim mo l
tes, vull dir que no sé si coincideixen o no amb les seves 
pero les nostres dades no són inventades, després d 'una 
recopilacíó exhaustiva, anant als ajuntaments, a la Conselleria 
d'Educació i al Consell Superior d'Esports és com les hem 
tret. 

Li explicaré molt rapidament només la primera 
inversió, que és la que esta practicament executada en la 
primera i segona fase; hi havia prevista una inversió per part 
de la Comunitat Autonoma de 411 milions, del Consell Su
perior d'Esports també de 411, deIs ajuntaments 300 mitions. 
Aquesta fase esta practicament acabada i la inversió real, no 
la prevista, sinó la real que hi ha haguda, és, per part de la 
Comunitat Autonoma, 322 milions i més, del Consell Su-

perior d'Esports 44 i deIs ajuntaments 110. Aquí es veu 
perfectament el grau de compliment del compromís que 
hi ha hagut per part d' uns organismes i deIs altres. En 
aquesta part hem llamentat moltíssim que no s'hagin 
pogut complir els compromisos economics pero sí que 
felicitam que estiguin les instal'lacions fetes, pero el més 
greu de tot, segons el nostre criteri, és el que ens preo
cupa de la tercera i quarta fase. 

De la tercera i quarta fase, les darreres informa
cions que tenim, i són dades d'un pla d'execució tretes 
del Ministeri, em referiré als moduls no singulars, que 
són els que contracta el Ministeri. De la segona fase 
prevista per al 91 resulta que hi ha Alaró, documentació 
completa, o sigui, que no hi ha cap inconvenient, i anun
cia la contractació per als finals del 93. A Algaida també 
per al 93, a es Migjorn Gran també a finals del 93, a 
Formentera a finals del 93, a sa Pobla a finals del 93, a 
Maó diu que la documentació és completa i sortira a 
contractació quan I 'Ajuntament aporti la seva part de 
finan~ament, a Manacor el mateix; sé ben cert que 
Manacor ja ha aportat la seva part de finan~ament amb 
una certificació de secretaria, que varen aportar els 50 
milions que I 'hi restaven día 12 de setembre, si no ho 
record malament, ho tanc apuntat també, o sigui, que ja 
també aquest Ajuntament ha aportat la seva part del 
total del finan~ament i encara no sabem notícies de la 
contractació d'obres. Maria de la Salud diu que fíns al 
94 no sortira, i aixo era del 91, de la tercera fase. 

Per tant, senyors, crec que aixo preocupa molt 
i preocupa no només reclamar el compliment deIs com
promisos al Consell Superior d'Esports sinó demanar 
insistentment a la Conselleria, al Govern balear, que 
empri tots els seus mitjans i tota la seva capacitat de 
persuasió perque aquests compromisos es duguin a 
terme. És importantíssima i, naturalment, no tota l'edu
cació esportiva i tot l'esport es basa sobre aquests poli es
portius pero sí que creim que hí col'laboren moltíssim 
í són un pes fonamental per a l'educació deIs nostres 
infants. Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Hi ha intervencions en torn 
de contrareplica? Sí, Sr. Peralta, té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sra. Vadell, miri, el que 
he dit en la meya intervenció, el que que avui hem vist 
aquí és un avan~ del que sera el Pacte Autonomic, 
pero aquesta vegada en materia esportiva. A~o és, en 
definitiva, ningú no vol fer anar la pilota d 'una banda 
cap a I'altra, aquesta és la pura realitat. Res més, moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

..... 
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Gracies, Sr. Peralta. Sr. Tejero , té la paraula. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Vadell, estoy parcial
nente ele acuerdo con usted . lo que pasa es que ha sido muy 
lábil. ha dicho precisamente los cuatro únicos que es tán 
pendientes, le vay a dar los datos por si tengo tiempo. 

Alaró, Algaida, es Migjorn Gran y Formentera son 
los cuatro últimos que están pendientes actualmente. Inca y 
Manacor salen en el Boletín Oficial del Estado la semana 
que viene. Es Migjorn Gran y Maó salen en enero del 93, 
pero le vuelvo a recordar que había UD tota l de veintiocho 
si yo no he c ntado mal, de los cuales actualmen te hay ocho 
terminados, do en con u'ucción , dos adjudicados, dos más 
dos que se adjudicarán, que son los que le acabo de decir, 
unos inmediatamente y otros casi inmediatamente y uno que 
ha renunciado, que es el Ayuntamiento de sa Pobla, que 
usted lo ha citado. En cualquier caso quedan doce, si hace
mos estos números, y quedan cuatro a adjudicar por parte 
del Ministerio de Educación y Ciencia y seis por parte de la 
Comunidad Autónoma que , como le he dicho antes, está 
firmado en marzo del 92, este acta se remitió al director 
general de Educación, al parecer no la quiso firmar por 
cuestiones formales, se rectificó lo que el pidió, se devolvió 
en junio y todavía están esperando que firme y devuelva 
este acta firmada. 

Con lo cual es cuestión de precisión y -repito- si 
tocamos todos y cada uno, lógicamente todos tenemos los 
datos y si tenemos en cuenta las aportaciones, lo que cada 
uno debe y lo que ha aportado, lo que sí que está claro es 
que actualmente. después de este "desapistaje" -por decirlo 
de alguna manera-la Comunidad Autónoma tiene pendientes 
siete, que no tiene ni adjudicados ni presupuestados ni nada 
que se le parezca, y además no lo saben ni los ayuntamientos 
salvo uno. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero. Sr. Coll, té la paraula. 

EL SR. COLL 1 AL'LES: 

Gracies, Sr. President. Primerament he de dir a la 
~ra . Vadell que crec que esta ben cIar per que ens enfrontam 
I per que deim que no votarem el segon punt, i és perque no 
són iguals, per a nosaltres, els graus de compliment; crec que 
endemés aquí a~o ha estat tocat amb les mans per tothom, 
de 400 milions a la primera fase, el Consell Superior d'Es
POrts n'hi ha posats 44. No fan moltes ganes de passar sem
pre, sempre, al davant. Amb tot a~o no sabíem, nosaltres no 
teníem aquesta informació privilegiada, no sabem a quin 
paper pero no la teníem. 

De tates maneres el que sí li puc dir és que el Go
vern balear, la Comunitat Autonoma, a través de la Direcció 

---

General, fara tot l 'impossible, com ha fet fins ara, per 
complir els seus compromisos. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Col!. Canelos el debat , passarem a 
la votació. Abans vull fer constar que, del punt segon de 
la proposició no de lIei, s'entén que en lIoc de dir "ad
quirits del Ministeri d 'Educació" vol dir "adquirits pel 
Ministeri d'Educació" , seria un error que es corregeix. 

Passam, ido, a la votació. Farem la votació per 
separat, deis dos punts. Comem,;arem en primer Iloc pel 
punt primer. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor , es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n 'hi ha. 

37 vots a favor, 20 en contra. Queda aprovat el 
primer punt de la Proposició no de Llei. 

Passam a la votació del sega n punt. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

28 vots a favor. 29 en contra. En conseqüencia, 
queda rebutjat el punt sega n de la Proposició no de Llei. 

III.2).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM. 
2800/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTA
RI PSM 1 EEM, RELATIVA A EXPEDIENTS SAN
CIONADORSOBERTSAPAGESOSPERADQUIRIR 
GAS-OIL A. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la següent proposició no de lIei, que és 
la número 2800, presentada pel Grup Parlamentari PSM 
i EEM, relativa a expedients sancionadors oberts a page
sos per adquisició de gas-oil A. Té la paraula, pel grup 
proposant, el Diputat Sr. Sampa!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats. 
Amb aquesta proposició no de Ilei d'avui duim un tema 
espinós que afecta .. . 
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(Pausa). 

Gracie • Sres. i Srs. Diputats. Deia que amb aquesta 
propo ició no de lJei eI 'avui duim un tema espinó que afecta 
un col'lectiu por nombrós, une quaranta o cinquanta pe .. o· 
nes , pero eI 'un sector, el de I.a pagesia al qual ha tocat viure 
un temps de transformacions, canvis, ele revolució de les 
estructures mentals i de producció, una epoca traumatica 
per al sector de la pagesia, perque, a més a més, aquest 
coHectiu de pagesos es trobi inclos entre I'embullada xarxa 
de I'Administració i la picaresca d'un empresari. lntentarem 
explicar els fets que han dut a aquest grup de pagesos a la 
situació actual. 

Com saben, els pagesos estan exempts deIs imposts 
especials que graven el gas-oil per a usos agrícoles o I 'ano
menat gas-oil B, aque t ga -oil es distingeix del gas-oil A, el 
d'automoció perque té un coloram vermeJl pero té el ma
teix preu ele venda al públic. E ls pageso adquireixen el gas
oil B mitjan~ant uos taloos que recullen a les entitats banca
ries, especialment indicats per a aquests menesters, amb els 
quals fan efectiu I'import del preu de la compra. La ga.soline
ra cobra aquests talons en el banc i els pageso , al fina l de 
l'exercici recuperen la part corresponent als imposts especi
als, que ve a ser més o manco un 33% del valor, mitjal1~nt 
una subvenció que es rep del Govern. 

En el cas que ens ocupa ha passat el següent. La 
benzinera número 33.357, situada a l'entrada de Vilafranca, 
a la carretera Palma-Cala Ratjada, des de fa temps tenia un 
assortidor amb un retolnormal, habitual, a totes les benzine
res, ben visible, que posava gasóleo B, si bé, des de fa temps, 
en comptes de tenir-hi aquest gas-oi! B vermell, l'hi tenia 
normal, dins aquest assortidor només en tenia sense colorant. 
Uns pagesos de Vilafranca, Sant loan i Montulri, basica
ment, clients babituals, continuaren adquidnt aquest tipus de 
gas-oiJ a aquest assortidor que, en comptes de posar-los el 
que ells rec1amaven i que s'indicava al retal, el B, els posa
ven del tipus A. Al cap e1'un temps la dependencia regional 
de duanes i imposts especials de l'Administració Tributaria 
de Balears s'adona que a una benzinera de Mallorca, la que 
esta en qüestió avui, cobra talons de gas-oil B i, en canvi, no 
en compra ni un sol litre i, sorprenentment, en lloc d'instruir 
l'expedient a aquesta benzinera, la dependencia de Duanes 
obre expedients sancionadors als pagesos que han adquirit 
aquell producte i, a més a més, dins aquest expedient, els 
reclama l'import íntegre de les subvencions més un 50% de 
sanció i els interessos de demora corresponents. De moment 
no ens consta que s'hagi instruit expedient al concessionari 
de CAMPSA ,que era l'autar d'aquesta confusió. 

Hem d'admetre que, evidentment, els pagesos s'ha
vien adonat que el producte servit no duia el colorant ver
meJl de fet, alguns, feia temps, havien fet aquesta observació 
al personal de la gasolinera que, contestat que, pel fet que 
ambdós productes tenien el mateix preu, ajxo era indiferent. 
En canvi el que no s'ha demostrat és que e ls pagesos n'hagin 
treí un profit economk, el qual llamé seria demostrable si 
un consum desmesurat de gas-oi! el fes incompatible amb 

l'activitat agraria que duen a terme, aixo, evidentment, 
només es podria comprovar amb les declaracions i que 
es demostnls que tenen un consum excessiu pel volum 
d 'activitat que ells declaren. 

La situació actual és la següent: Després d 'un 
recurs de reposició la dependencia de duanes ha retirat 
les sancions i els interessos de demora, si bé manté el 
requeriment de devolució de les subvencions percebu
des, en alguns casos pugen a centenars de milers de 
pessetes. 

A continuació, després de rebre aquestes notifi
cacions, els pagesos han presentat recurs economico
administratiu aHegant, entre altres coses diuen: "Perque 
aquest tribunal en prengui coneixement i tengui els 
efectes que corresponguin, manifesta que les seves actua
cions, pel que fa a aquest assumpte, s'han fet sempre de 
conformitat amb el que estableix l'Ordre Ministerial de 
16 d'abril de 1986, que regula el procediment d'adquisi
ció, lliurament i petició de devolució amb canlcter de 
subvenció. De tal manera que durant l'exercici de 1991 
va efectuar personalment compres de gas-oil B per l'im
port esmentat a l'estació de servei de Sant loan i desti
nat a ús agrícola de les terres que conrea on s'empraren 
per al funcionament de tractors, embaladores, recolec
tors, motors d'aigua etc. Les dites adquisicions s'efectua
ven sempre en la mateixa estació de servei i en el mateix 
assortidor, el qual esta arraconat de la resta i ha estat 
sempre, i hi esta, retolat amb la paraula gas-oi! B. Més 
d'una vegada s'efectuaren consultes a l'encarregat i als 
treballadors de l'estació de servei sobre per que el gas
oil B no tenia colorant com els aItres anys, i la resposta 
fou que aquest colorant ja no s'usava perque CAMPSA 
havia unificat els gas-oils." Contil1uen aHegant que 
"l'Administració ha actuat contra la seva persona com 
a subjecte passiu de la devolució, quan la realitat és que 
si hi ha hagut qualque irregularitat, manifestada com a 
presumpta per la mateixa Administració, s'ha comes de 
forma enganyosa cap als clients per part de I'estació de 
servei en qüestió, ja que ha subministrat gas-oil A en 
lloc del que assenyala l'assortidor corresponent, gas-oil 
B. Que consideren que no es poden malmenar els seus 
legítims drets del cobrament d'una subvenció agrícola 
ja que ell considera que ha actuat correctament. Com a 
conseqüencia de l'actuació enganyosa d'un representant 
del monopolio de petróleos CAMPSA que cal sigui con
trolat, inspeccionat i fiscalitzat per l' Administració." 

Aixo és part de les aHegacions que presenten els 
pagesos. Per part nostra no duríem el tema aquí si no 
fos per dues qüestions: primera, les característiques del 
col'lectiu en qüestió, que pertany a un sector agonitzant 
de la nostra economia, un sector malmenat al qual ha 
tocat viure uns temps difícils i que, difícilment se'n 
recuperara i que, a més a més, pareix que li plouen 
totes al damunt. Segon, que les informacions que ha 
donat la dependencia regional de duanes, amb la qual 
un servidor ha tingut l'ocasió de parlar, amb el cap, 

d 
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'neo a di r que els funcionaris es veuen obligat a ap licar les 
~~sposicions acLministratives i una vegada posada en funcio
, amenl la maquinaria legal, dificilmeL11 es podra atu rar i e l 
~es de la llei caura sobre els pagesos. 

En tot cas pareix, ens trobam , es troben, aquests 
pagesos. en una situació similar a aquell famós procés de'n 
j(afka on estava implicat un pobre home que, una vegada 
que la maquinaria de la llei s'havia posat en marxa, no sabia 
com sortir-ne. 

Creim que el Parlament ha de ser sensible, encara 
que sigui a col'lectius de quaranta, cinquanta persones, i els 
ha d'obrir les portes i amplificar la seva veu quan es donen 
casOS d 'injustícia com aquest que discutim ara. Per aixo 
creim que hem de fer sentir la nostra veu representant del 
poble de les Illes Balears i instar l'autoritat competent per
que derivi el procediment iniciat contra els pagesos cap al 
vertader responsable, si és que se n'han d 'exigir responsabili
tats, que seria l'empresari propietari de la benzinera. D'aquÍ 
que els facem aquesta proposta mitjan~ant aquesta proposi
ció no de llei i demanar al delegat del Govern a les Illes 
Balears que es retirin els expedients incoats als pagesos san
cionats, sempre que no es demostri que aquests hagin comes 
frau, que I'hagin utilitzat per a fins no agrícoles. Si aixÍ fas, 
si es demostd.s la culpabilitat, perque en són innocents men
tre no es d,~mostri el contrari, no els podem posar sancions 
ni podem obligar-los que retornin unes subvencions d'alguns 
centenars de mils de pessetes, en alguns casos, i que real
ment, em creguin, són molt necessaries a aquestes famÍlies 
per continuar mantenint a contracorrent, en contra de tot, 
una activitat agraria que no hauria de desapareixer pel bé 
d'aquesta terra. Moltes gracies. 

(L 'Hble. Sra. Vicepresidenta primera substitueix el 
Molt Hble. Sr. President en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Perdoni, Sr. Sampol, para aclarir el tema. En la pro
posición no de ley dice usted "sancionado" cuando tal vez 
debería ser "expedientado". Si estuviera sancionado no ha
bría posibilidad, lo digo para que quede el tema... Gracias, 
Sr. Sampol. Tiene la palabra el Sr. ConselIer de Agricultura. 

¿Para qué me pide la palabra, Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, para una cuestión de orden de modificación de 
Una proposición hecha por un grupo parlamentario. Nos ha 
extrañado que la palabra sancionado sea un error de expe
dientado. No creemos que sea un error, si el grupo propo
nente quiere cambiarla que lo proponga como enmienda y 
veremos si lo aceptamos o no. 

EL SR. PRESIDENT: 

---
b 

Muy bien, yo lo decía para aclarir el tema, 
porque era algo que no tenía mucho sentido. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Es muy diferente, Sra. Presidenta, que la presi
dencia aclare un tema a que nos proponga una enmien
da de modificación. 

EL SR. PRESIDENT: 

Tiene la palabra, Sr. Conseller. 

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

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. Efectiva
ment ens trobam amb un cas, jo diria que un cas moral, 
un cas de consciencia, i estic d'acord amb el represen
tant del Grup PSM i EEM que ens trobam amb una 
situación una miqueta" kafkiana". Jo voldria, en primer 
110c, demostrar la solidaritat de la Conselleria amb 
aquesta proposició i, en segon lIoc, puntualitzar algunes 
coses que cree que és la meya obliga ció puntualitzar. 

Les nostres informacions no es desvien molt de 
les que hem sentit aquí, Sres. i Srs. Diputats. Una lleu
gera matisació, el lloc de la benzinera de gas-oi! B no es 
va inventar, és a dir, hi havia un diposit de gas-oi! A i 
un diposit de gas-oil B. El que passa és que en el mo
ment de valer posar, l'empresari concessionari d'aquesta 
benzinera, una nova oferta que va ser la benzina sense 
plom -o la benzina "verda"- va trabar que era més ba
rat, perque tenia problemes d'espai, agafar un deIs dipo
sits de gas-oil, buidar-lo i posar-hi la benzina sense 
plom, amb la qual cosa només quedava un diposit de 
gas-oil i, és cIar, si només quedava un diposit de gas-oil, 
-m 'imagin que en una immensa majoria de casos el gas
oi! que s'empra és el gas-oil A normal- el gas-oi! era el 
normal. Amb aixo no vulI dir que fas correcte el que va 
fer aquest senyor, en absolut; pero el que sí també vull 
deixar ben cIar és que l'actuació administrativa, en 
aquest cas deIs organismes de l'Administració central, a 
mi em sembla correcta, és a dir, ens agradi o no ens 
agradi el subjecte que rebia la subvenció no era el se
nyor de la benzinera, era un co¡'¡ectiu, gran o petit, de 
pagesos. Per consegüent, si s'havia de reclamar d' algú 
la indeguda cobran~a d'una subvenció no era a la benzi
nera sinó que era a la persona que havia rebut el benefi
ci incorrectament. 

Que passa? Que els pagesos, diguéssim que no 
s'ha trobat cap prava i mentre no es trobi cap prava no 
es pot dir el contrari, empraren el gas-oi! A com si fas 
gas-oi! B, és a dir, correctament, perque si no, a aques
tes altures ja s'hauria pogut provar el mal ús que se'n va 
fer, d'aixo. Ara, no es podia presumir, des del punt de 
vista de l'Administració, aquells senyors, com que el gas
oil no tenia cap diferenciador de color I'haguessin pogut 
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vendre perfectament a un altre que 1 'empras en el seu cotxe 
turisme Diesel o l'haguessin pogut emprar pe!" a maquines 
que res tenguin a veure amb les maquines de l'agricultura. 
Teoricament aixo era aixÍ i per aixo entenc que l'Adminis
tració va actuar com va actuar. 

Jo crec que ens trobam amb un cas clarÍssim en el 
qual estam convin<;uts que aquestes quaranta persones -al
manco no s'ha provat el contrari i, com ha dit voste molt bé, 
tothom és innocent mentre no es demostri el contrari- me
reixen que se'!s faci una gracia, en el sentit que se'ls indulti, 
per dir-ho de qualque manera, pero també em sabria greu, 
amb honor i justícia a la veritat que es pogués dir que se'ls 
ha perseguit, perque la qual cosa també em consta que no és 
veritat, sinó que s'ha actuat administrativament com no hi 
havia més remei que actuar, que, en aquest cas ha estat l'Ad
ministració central, pero que si m'hagués tocat actuar a mi 
jo hauria hagut d'actuar, com a Administració autonomica, 
exactament amb els mateixos principis de presumpció d 'inno
ctmcia pero al mateix temps corregir una actuació feta amb 
dobles públics. 

Per consegüent, jo suggeriria al grup proposant, en 
estar ben segur que els grups que donen suport al Govern 
sera n sensibles a aquesta petició que jo faré aquí, que més 
que dir que se'ls arxivin els expedients, perque, escolti, arxi
var els expedients, jo no sé com es pot fer aixo des de l' Ad
ministració, li assegur que no sé com es poden ficar expedi
ents dins un calaix; bé, ido, que s'apliqui una gnkia en el 
sentit que se 'ls condoni -que no condemni- una falta admi
nistrativa en la qual, de manera bastant clara, pareixen no 
culpables d'un fet esdevingut com a conseqüencia d'una 
serie de coses que ells no han agafat ni per la dreta ni per 
l'esquerra, sinó que han estat més aviat subjectes passius. Jo 
suggeriria aixo, em pareixeria com arnés correcte. Moltes 
gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. 
Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sra. Presidenta. Efectivament, aquest és el 
cas, és a dir, no s'ha demostrat que els afectats, amb aquest 
probable benefici que haguessin pogut treure d 'aquesta acció, 
se n 'hagin beneficiat. Jo els he de dir una cosa, he estat fins 
ara, fins fa poc, usuari de gas-oil A, tenia un cotxe amb mo
tor de gas-oi! i mai no he tingut una inspecció, mai no m 'han 
aturat per mirar-me si el duia vermell o blanco És a dir, que 
si realment es vol cometre frau en aquest aspecte, realment 
és senzill si es té accés al gas-oil B. 

Jo crec que ha posat el dit dins la llaga el conseller. 
Precisament hem dut el tema aquí perque I'Administració, 
quan es posa en marxa, és allo que jo dei a quan al'ludia a 
Kafka, lIavors ja no es pot aturar, i els funcionaris, amb la 
legislació a la ma, han complert amb la seva obligació, i ja 

m 'ha reconeixia el cap de Duanes, deia: "No sempre és 
facil la nostra feina, pero li assegur que en aquell cas és 
particularment difícil, i ja hem intentat fer com els 
metges, que s'han intentat immunitzar contra el dolor de 
la gent, en aquest cas som sensibles, pero no hi podem 
fer res." És cIar, davant aquesta Administració que s'ha 
posat en marxa i que no hi pot fer res, crec que és quan 
el Parlament ha d'intervenir i ha de fer aquesta 
sol 'licitud d 'indult, i ha de demanar que es condoni 
aquest eleute. Jo crec que és una obligació moral com a 
representants deIs ciutadans que ens han elegít. No ens 
trobarem molt sovint amb qüestions com aquesta, amb 
qüestions tan sensibles, per aixo jo apel-lava a la sensibi
litat del Parlament. Crec que avui seria una passa impor
tant la que donaríem, una demostració que el poder 
esta a prop del poble en un cas aixÍ si preníem un 
aCOi'el, i voldria que fas per unanimitat, en favor eI'a
quest col.lectiu. 

E videntment, aquesta proposició estava presen
tada abans que l 'Administració retiras les sancions, en 
aquell moment eren expedients sancionadors; en aquest 
moment les sancions estan retirad es pero continuen els 
expedients de sol'licitud o de requeriment de devolució 
de les subvencions, i aixo és el que es pretén, que es 
retirin aquests . Hi ha hagut un altre grup que m'ha 
parlat que faria una esmena, si valen, jo donaré pas als 
altres grups i si hi ha unanimitat dins la cambra, que jo 
la desitjaria, i, em creguin, el nostre grup no pretén 
apuntar-se ni penjar-se cap medalla en aquest tema, 
pretén resoldre un problema, que en algun cas he viscut 
personalment i, em creguin, són casos dramatics. Si 
valen, esperarem les intervencions deis altres grups i 
llavors podríem mirar d'arribar a una solució satisfacto
ria. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamen
tari MIXT, té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. De 1 'expo
sició del Diputat Sr. Sampol i també de la del Conseller 
Sr. Morey jo entenc que han quedat clares diverses co
ses, que són: la primera, que a l'estació de servei en 
qüestió no hi havia gas-oi! tipus B, per que? Perque al 
propietari li va convenir llevar aixo i, per tant, si hi ha 
qualcú que ha provocat una falta administrativa és aq
uest propietario 

Segona qüestió, que no s'ha dit aquí pero que 
també crec que és important, si se suprimeix aquesta 
estació de servei de Vilafranca, la que esta a prop de 
Vilafranca, on han d'anar els pagesos a carregar gas-oi! 
tipus B, on? Han d'anar enfora de Vilafranca, jo no sé 
quina és la més proxima, no sé si a Sant Joan n'hi ha 
cap, pero estan enfora, a la carretera de Manacor n 'hi 
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• una. pero dins Manacor, í l'a1tra esta ( ... ) de la carretera, 
~ :I -11 no sé. en aq uests momen ls, bé. a Porreres n'h i ha una 
1 ;\1"1 també eSla enfo ra, i a Sant Joa n no sé si n hi ha cap 
a l~~ : A Montuiri, perdó. Aleshores. si un page era consei-
0

1 1 . d' d ')' f 1 del que passava, se n l aVl a anaT eu qw ometres en ora 
en l ' per posar gaso 1na. 

Tercer, el Sr. Sampol sí ha dit,i consta en les 
1I 1.legacions d'aquests pagesos. que él I estaeió ele servei els 
deien que havia canviat de color, per consegüent hi havia 
una volull tat d'enganyar, per part del propietari el aq uesta 
estació ele servei, als pagesos. Amb tot aixo dle si és ver el 
que ha dit el Sr, Sampol, que figura en l'expedient jo en
lene, per tant, que no hi ha una voJuntat de defraudar aquí 
fora que després es fes servir aquest ga -oi! tipus A per ven
dre o per fer-Io servir no a traetors sinó a eotxes. Sé, lu 
comprovació ele si per le hectllrees que lenen o i s'han 
excedít en el gas-oiJ és una eomprovaeió que ha de fer )'Ad
minlst ració , en aquest ca la de l'Estal que no té res a veure 
amb si és A o B, es traeta de dir: s'han consumit més litres 
deIs que toquen o més litres deIs que toquen, amb inde
pendencia que sigui A o S. 

Per tant, amb tot aixo, jo entenc que fan falta dues 
coses: en primer 1I0c, per al futur, jo pens que la Conselleria 
d'Agricultura ha de fer una petita campanya i dir: Alerta, 
que no torni a passar aixo. Jo cree que aixo no tornara a 
passar perque és un cas insolit, és un cas insolil que lIevin 
el gas-oil tipus B duna estació de servei. Jo cree que aixo no 
tornara a passar, pero, per si de cas, jo consider que la Con
selleria d'Agricultura i Pesca hauria de fer una petita cam
panya entre les estacions de servei o posar uns cartells, o bé 
entre els pagesos, entre les organitzacions de pagesos, perque 
si aixo torna a passar no hem de tornar després aquí a dir: 
no els multin, aquest senyors, sinó que aixo és una cosa 
excepcional que ha passat i que no s'ha de tornar a repetir. 

Dins totes aquestes coordenades jo també estic con
vin<;ut que seria una injustícia que els pagesos haguessin de 
perdre la subvenció i, per tant Ji donarem suport, Ara bé, 
com que he parlat abans amb el Sr. Sampol i li he dit també 
el que li ha dit la Sra. Presidenta, allo deIs pagesos sancio
nats, que no han estat sancionats, perque primerament els 
havien posat unes sancions, lIavors els les llevaren, si no 
n'estic mal informat, d 'aixo, i ara, l'únic que passa és que els 
fan retornar les subvencions, Jo duc una pro posta de modifi
cacíó, que ara lIiuraré a cada un deIs grups, i que diría, així 
Com la tenc escrita: "Expedients incoats als pagesos", supri
mir la paraula sancionats, "per la utilització de gas-oil A per 
tal que no hagin de retornar les subvencions percebudes." 
LIavors, així crec que ens ajustam a la reaJitat de la situació 
que hi ha avui, pero el Sr. Morey diu que no li agrada aixo 
de retirar els expedients incoats, bé, jo no ho sé, és que 
Substituir aixo per indultar, no ho sé, jo ho deixaria a judici 
del que vulguin, o sigui, li lIiuraré aquesta copia, a part de 
¡'original, a la presidenta perque si troben que han d'indultar 
en comptes de retirar els expedients incoats, que digui: "in
dultar els pagesos", ido, que digui indultar els pagesos, jo no 
ha sé, vos tes mateixos. De totes maneres tenc dubtes perque 

> 

si els pagesos, realment, no han comes una infracció no 
se'ls ha d 'indultar, els procediments s'han de sobreseure, 
s'han de retirar. tal vegada, en comptes de dir retirar 
hauría de dir sobreseure els expedients. 

Per tanto si va bé, jo presentaria aixo i substitui
ria la paraula retirar per sobreseure. Efectivament, do
narem suport, demanaria que s'acceptas aquesta esmena 
i bé, en cas que no sigui acceptada donarem suport a la 
del PSM perque creim que, per damunt de la redacció, 
hi ha l'esperit, que crec que és correcte. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, té la paraula el Sr . Moragues. 

EL SR. MORAGUES 1 GOMILA: 

Gracies, Sra. Presidenta, La veritat és que abans 
de comen<;ar hauria de dir als grups que esmenen la 
proposició del grup proposant que, en 1I0c de presentar 
les es menes que presenta, haurien de presentar una 
modificació de la Llei de procediment administratiu, 
perque cada vegada que surt qualcú a parlar d'aquesta 
proposició no de llei resulta que s'inventen una nova 
redacció d 'una llei que fa molts anys que funciona en 
aquest país i que endemés va donar garanties, ha donat 
garanties i continua donant garanties als ciutadans d'a
quest país que el funcionament administratiu és un 
funcionament correcte, i si cada vegada que surt qualque 
portaveu de qualque grup s'ha d'inventar la Llei de pro
cediment administratiu, apaga y vámonos, eom diuen, és 
cIar, perque em sembla, realment, poe seriós. 

Bé, havia de fer una intervenció i intentaré fer 
una intervenció bastant breu i manifestaré per endavant 
que el Grup SOCIALISTA no donara suport, com és 
logic, a la proposició no de llei que presenta el Grup 
Parlamentari PSM i EEM, per una raó molt senzilla que 
ja I'he dita al comenc;ament, perque, naturalment, els 
drets de tots els ciutadans en aquest país, que és un 
país on hi ha un estat de dret i que té I 'imperi de la llei 
com a norma, ha de ser que funcionin les propies lleis 
que s'han votat i que es manten en en aquest país i, 
naturalment, tots els expedients sancionadors, siguin 
justs o injusts, siguin menys injusts o, almanco, i segu
rament en aquest cas concret, deuen sr manco injusts, 
funcionen d'acord amb aquestes lleis i, per tant, nosal
tres no ens podem inventar una cosa distinta, i intentar, 
endemés que, per part del Parlament, es paralitzin uns 
expedients administratius incoats per la Delegació d'Hi
senda, és a dir, que el poder legislatiu autonomic inter
vengui en una actuació administrativa de l'Estat, és a 
dir, d'una altra administració, endem,és en un assumpte 
que afecta particulars exclusivament i un coHectiu molt 
petit de particulars, no el sector agrari, com ha volgut 
vendre el portaveu del grup proposant, ni moltíssim 
manco, perque a<;o, naturalment, és utilitzar recursos 
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que jo qualificaria quasi de demagogics, quaranta sancionats 
o quaranta expedientats no podem dir que sigui una ofensa 
al sector , ni moltíssim manco. 

Entenem, com dic, que el Parlament no hauria d'en
trar en aquestes consideracions,perque és un assumpte que, 
com dic, afecta exclusivament particulars i sobre el qual el 
Parlament no té competencies. Es vol que el Parlament jutgi 
si l'actuació d'aquests particulars va ser correcta o no i que 
n'actu'i com a defensors en un expedient que esta encara en 
tramit -val la pena recordar-ho-, perque naturalment hi ha 
tots els terminis per a recursos i, per tant, el ciutada no es 
troba indefens davant una actuació de l'Administració i, per 
tant, el Parlament, en aquest cas, no hauria de dir res, hauria 
de ser respectuós amb el funcionament de les lleis, i em 
sembla bastant "esperpentic" -per utilitzar també una refe
rencia literaria com la de Kafka, que ha fet el portaveu d'a
bans-, em sembla "esperpentic" que nosaltres posem la nos
tra posició davant aquest afer. 

El fet, endemés, d'acceptar un precedent com aquest 
podria donar lloc perque qualsevol particular o qualsevol 
coHectiu de particulars que fossin afectats per algun expedi
ent administratiu sancionador de qualsevol cas, demanessin 
l'empara del Parlament i els l'hauríem de donar perque, 
naturalment,hauríem de ser coherents amb una actuació 
parlamentaria, i aquí s'armaria ja -si se'm permet l'expres
sió- un pitote darrera l'altre, és clar, aquí vendrien els col'le
ctius d'afectats per l'actuació de la grua de I'Ajuntament de 
Palma, vendrien aquí a cridar i nosaltres haurÍem de fer 
alguna cosa perque ja n 'hem feta una previament, tinguessin 
més raó o manco raó, pero per qüestions formals hauríem 
de ser respectuosos amb la Llei de procediment administra
tiu,que és una llei moIt antiga en aquest país i a la qual els 
administrativistes tenen una especial estimació. Per tant, si el 
Grup PSM i EEM vol fer alguna cosa en favor d'aquests 
coHectius i deIs altres possibles afectats amb actuacions futu
res, el que ha de fer és instar els grups parlamentaris del 
parlament espanyol perque facin una modificació d'aquesta 
Llei i no ens venguin a nosaltres ara i aquí amb aquestes 
qüestions de cridar la sensibilitat i donar mostres de sensibili
tat cap a coHectius deprimits i que estan en vi es d'extinció 
practicament, he volgut entendre quan ha intervingut el 
portaveu del PSM i EEM. 

Per tant, el Grup SOCIALISTA no donara suport a 
aquesta proposició no de lIei i no acceptara tampoc les es
menes que han presentat els al tres grups parlamentaris i el 
Sr. Morey que actuava supos, en nom propio Jo els voldria 
facili tar, de totes maneres, una solució; si hi ha tanta sensibi
litat perque els pagesos que han estat, d 'alguna manera, víc
times involuntaries d'una actuació que jo m'atreviria a quali
ficar de fraudulenta entre cometes, hi ha una altra solució, 
que la Conselleria d'Agricultura de la Comunitat Autonoma 
estableixi, mitjan¡;;ant una línia de subvencions ics, que en té 
moltes, que es pagui l'import d 'aquesta gasolina i així ningú 
no tendria problemes, els expedients sancionadors continuari
en segons la Llei de procediment administratiu i els pagesos 
no tindrien cap problema perque no es veuria afectada la 

seva economia, és clar que sí, el que no podem fer, Sr. 
Morey i Srs. Portaveus, el que no podem fer és violentar 
el procediment legal que té establert aquest país per a 
aquestes qüestions; si no ens agrada el que podem fer és 
instar els nostres grups parlamentaris, com he dit abans 
ja, representants en el parlament de I 'Estat perque mo
difiquin una llei, perque un co¡'¡ectiu de trenta o qua
ranta persones han sofert un cas, no sé com qualificar
lo, pero que han caigut, naturalment, en una situació de 
frau a la hisenda pública, i a¡;;o sí que és una cosa abso
lutament inamovible. El que ha estat ben clar és que hi 
ha hagut un frau a la hisenda pública comes d 'una for
ma voluntaria o involuntaria, i ac;o, naturalment, per 
aplicació de la llei, ha de ser perseguit i ha de ser sanci
onat, si n 'és el cas, i si els ciutadans troben que es tre
pitgen els seus drets, naturalment tenen els terminis per 
a recursos i tenen les instancies judicials oportunes per 
acudir-hi. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Moragues. Pel Grup Parla
mentari PP-UM, té la paraula el Sr. Mesquida. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMES: 

Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. la d'en
trada aquí s'ha produi't una especie de confusió, jo en 
aquest moment no sé si ha de ser indult, si ha de ser 
retirada d'expedients, en fi, no ho sé; jo el que voldria 
aquí deixar clara és una cosa, i és que demanar un 
indult no té res a veure amb un expedient administratiu, 
es pot demanar un induIt i no té res a veure amb un 
expedient administratiu . 

El nostre grup aquÍ ho té ben clar, és la defen
sa del pages, i nosaltres creim que aquesta situació que 
s'ha produit amb aquests pagesos que compren el gas
oil B i que l'han comprat A perque el de l'estació de 
servei els va donar A, crec que eUs no en tenen cap 
culpa ni una, i els parla un senyor que esta, no expe
dientat, pero que tracta amb aquests temes, que és usua
ri de talons de gas-oil i que moltes de vegades va a l'es
tació de servei a cercar gas-oil B per a usos agrícoles. 

Pero els vull fer saber que hi ha moltes gasoli
neres dins Mallorca que qualque vegada, no per costum, 
en lloc de servir, perque en aquell moment no en tenen, 
el gas-oil B, en serveixen del B, perque en aguell mo
ment no en tenen, d'A i el pages, quan va amb el tractor 
a la gasolinera, no pot anar-se'n sense gas-oil , n'ha de 
posar i n 'ha de posar del que tenen. Tenguin en compte 
que el preu del gas-oil és el mateix per a I'A que per al 
B, i que la subvenció que dóna el Ministeri d'Hisenda la 
dóna d'acord amb els talons que te'n dus del banc, em 
pareix que són 9.000 i busques de pessetes per cada 
40.000 pessetes, que dóna de subvenció , les dóna tant si 
empres A com si empres B, i el pages, jo pens en aquest 
moment que no ha volgut defraudar, i no hi ha constan-

d .......................... ------------... 



DIARI DE SESSIONS / Núm.49/ 4 de novembre del 1992 1987 

. que hagi defraudat: com molt bé ha dit el Sr. Pascual hi 
Cl

a 
només les dues gasolineres ( ... ) la de Manacor, i no n'hi 

~fl ct "a ltra. perque qU<\n va passar aixo la de Moolu"iri no 
I1fl . . l" , 

(av~1 oberta I en aquest momenl Ja 11 esta, ara 1 ql.le po-: 11 anar a Montulri pero Ilavors no hi podien anar. Per 

l t n tots aquesl pagesos de I'entorn de la contrada de Sant 
tllI · . , . 
Joan i de Vt1afranca no els queclava mes remel que, per al 
eUs lI"acl r , per a les seves maquines per als seus motor 

~ per a les seves embaladores, acudir a l'estació de ser ei de 
Vilafranca. 

Si hi ha qualcú que hagi comes alguna falta ha estat 
el propietarí de la gasolinera. Per tant com que nosaltres 
creim que é injust aquesl procé que s'ha fet contra aquests 
pageso , perq ue e lls no han intentat defraudar inó que han 
anal a cercar un gas~oil , que el necessiten per aJ seu servei, 
que el necessiten per viure i massa maltractats, massa vitupe
rats, estan avui els pagesos perque els ve molt just viure, cree 
que ells no en tenen cap culpa, d 'aixo. Per tant, nosaltres, 
davant aquesta situació, bé si s'accepta la proposta del Sr. 
Pascual, l'esmena del Sr. Pascual, o l'esmena que ha proposat 
el conseller d' Agricultura o bé amb indult o bé amb retirada 
d'expedients, nosaltres donarem suport a aquesta proposició 
no de !lei. Moltes gracies, Sra. Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Mesquida. En el tom de replica, 
té la paraula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sr. Obrador, alXO no és 
comparable a les multes de Palma, no han entes res. Aixo és 
una qüestió de sensibilitat i s'ha de demostrar si en tenim 
perque feim referencia a un cas instrui"t per una determina
da administració ja n'hi ha d'haver uns que no hi estan d'a
cord, és que aixo és increíble. 

El portaveu del Grup SOCIALISTA, sí, perdoni, 
ha parlat que no volia qualificar la nostra actuació, quina 
Sort! Demagogia "esperpentica", irrespetuosa, quina sort que 
no I'ha qualificada! Una proposició no de llei defensada 
sense intentar atacar ningú, hem pujat aquí amb pinces a 
cridar la sensibilitat de la gent, a la qual no volíem ofendre, 
que hem reconegut que els mateixos funcionaris que havien 
incoat l'expedient se sentien incomodes amb aixo, bé, i ara 
hem de modificar la Llei de procediment administratiu; se
nyors, les lleis estan per servir els ciutadans i contÍnuament 
ens trobam amb casos i succeeixen casos en que les !leis 
s'han de modificar perque en un aspecte puntual no servei
xen a la societat, i ara ens trobam amb un cas en que l'únic 
error que s'ha comes, ¡'única irregularitat, rúnica anormali
tat, és que una benzinera no pot cobrar amb talons de gas-oil 
I3 i vendre A, aquesta és l'única irregularitat que hi ha, i a 
aguest senyor, de moment, ningú no el molesta; en canvi, els 
PObres pagesos, que comenten frau, que són uns defrauda
dors, que s'arreglin així com puguin, que acudeixin aJs tribu
nals i que paguin advocats, que tenguin maldecaps i que no 

dormin el vespre, i aquí estam per damunt el bé i el 
mal. aquí no ens hem de preocupar d 'aquests temes. 
Per favor, és que quan apel-lam la seva sensibilitat és 
per qualque cosa; ara ens retreuen les multes de Palma. 
És que és incomparable el tema, jo Ji recoman que lIe
geixi aquest lIibre, que el lIegeixin tots, El procés, de 
Kafka, i qu e s'identifiquin amb aquest personatge, veu
ran que quan s'ha introdu'it, quan I'acció de la llei, quan 
la maquinaria s'ha posat en marxa, ja és impossible 
sortir-ne, i per a gent que viu de la terra, que ha tengut 
accés, per desgracia, només a un determinat nivell d'es
tudis, aixo és un problema vital per a ells, i els diputats 
hem de fer el possible per ajudar-Ios, no fos cosa que 
acabas, com deia el Sr. Kafka, amb unes paraules que 
deia: "Que modesta que és aquesta gent, ens vénen a 
suplicar en comptes d 'assaltar la institució i de fer-ho tot 
miques, vénen i supliquen"; que no passi aixo qualque 
dia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sampo!. Pel tom de contra
replica, té la paraula el Sr. Conseller d' Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 
PESCA: 

Gracies, Sra. Presidenta. Em sap greu haver 
d'obrir un tom incidental pero cree que és absolutament 
necessari per tal d'intentar aconseguir que la for<;a de la 
paraula mogui muntanyes. 

Mirin, el que diu el portaveu socialista té una 
gran part de raó i s'ha d'acceptar que aixo és aixÍ, tam
bé s'ha d'acceptar que ningú no pot ser indultat si no ha 
estat condemnat, aixo és el que la raó em diu a mi. Cree 
que es podria aconseguir, cercant una bona voluntat i 
eercant una proximitat a aquesta sensibilitat, que jo vol
dria afegir al que ha dit el Sr. Sampol, que ens trobam 
amb un grup, endemés de seca i cerealista, que és el 
que, de tot el conjunt pages, sofreix més fort la crísi 
agraria, simplement per dir-ho, perque és la veritat. 
Estam parlant concretament d'una serie de persones les 
quals són, totes, productores de cereals o ho són la 
immensa majoría, que endemés estan ficats dins I'ope
raeió de la Conselleria, la de millora de cereals, aixo no 
té res a veure. 

El que sí voldria dir és que cree que es podría 
cercar una fórmula en la qual diguéssim que els expedi
ents han de continuar el seu proeés natural, legal i que . 
ningú no els pot aturar, arxivar, ni ficar dins un calaix, 
ni res, perque aquesta és la veritat i aixo és així i tan
mateix hem de ser respectuosos amb aixo. Pero en el eas 
que es produeixi la sanció, que la sanció sigui la de 
retornar, que és una sanció, perque des del moment en 
que li treus un benefici és una sanció, llavors, l'autoritat 
administrativa tingués en compte totes aquestes cir
eumstancies i indultas els afectats. Jo cree que intentarí-
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a, d 'aquesta manera, aproximar posicions de tots els grups i 
cercar sempre, en aquest cas, que existís la maxima harmo
nía possible en aquesta cambra. Gracies, Sr. President. 

(El Molt Hble. Sr. Presidenl repren la direcció del 
debal). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Passam al torn de contrareplica, 
el Sr. Sampol té intenció d 'intervenir en la qüestió inciden
taJ'J No. En torn de contrareptica, té la paraula el Sr. Pas
cual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo també vull 
comen<;ar dient que crec que la postura del Grup SOCIA
LIST A té una part de raó, en té una part en el sentit que no 
hi ha d'haver interferencies del Parlament damunt una altra 
institució, coro és en aguest cas els d'uns expedients que es 
tramiten a la Delegació d 'Hisenda. Ara bé, la Delegació 
d'Hi enda, en primer lloc, ha retirat les sancions, les multes, 
ha retirat els interessos de demora, si no estic equivocat, 
segons les informacions que en tenim, del cas, aixo vol dir 
que reconeix que no hi ha frau per part deis pagesos i, per 
tant, després els diu: Tornin vostes ara les subvencions. 
Aquest és el tema. Si es demostra que aquest gas-oi! s'ha fet 
servir correctament, jo crec que el que és just, amb inde
pendencia del que diguin les Beis, jo crec que amb justícia 
els han ele declarar innocents, de qualque manera, o sigui, els 
han de llevar quaJsevol tipus de sanció; si no ho fessin així 
jo estic amb el Sr. Morey que hi ha d'haver un procediment 
d indult, ho diguin com vulguin, perque no hagin de pagar 
aixo, en el cas -repetesc- que no se n'hagin aprofitat aquests 
pagesos. 

Ailo altre esta mal presentat, o sigui, ailo que hem 
de parlar de modificar la Llei de procediment administratiu, 
crec que surt de context i no té res a veure amb el que discu
tim aquÍ, i aquí acabaré la meya intervenció. El Sr. Cosme 
Vidal, fa una estona, em contava una anecdota de son pare, 
del padrí, perdó, d 'Eivissa; resulta que hi havia uns bidons 
que venien de Porto Pi, que eren de petroli, i en aquests 
bidons posava PPP, i una vegada li varen preguntar al seu 
padrí a veure que volia dir PPP i va contestar, el seu padrí: 
IIPobre pages paga. 11 Per tant, pens que no hi ha d'haver tres 
pes aquí. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Sr. Moragues, té la paraula. 

EL SR. MORAGUES 1 GOMILA: 

Sí, gra.cies, Sr. Pre~ident. Ara resulta que no només 
volem modificar la Llei de procediment administratiu sinó 
que, com que no hem tingut prou amb una primera inter
venció, ara ens volem erigir en jutjat, ara som jutges i som 

nosaltres els que decidim qui ho ha fet bé, qui ho ha fet 
malament, voste s'ha equivocat, voste no. Com quedam? 
Hem de ser un poc més seriosos. 

Voste ens acusa que no hem entes res, jo crec 
realment, Sr. Portaveu del PSM, que qui no ha entes res 
ha estat voste; crec que voste no entén que estam en un 
estat de dret i que les actuacions administratives seguei
xen uns procediments que estan establerts, i si no ens 
agraden aquests procediments els podem modificar. Les 
Ileis, les hem modificades moltes vegades, les lleis no són 
com la Bíblia, que no es pot modificar, que no es pot 
tornar a reescriure, i cree, endemés, que el Grup SOCI
ALISTA, que el Partit Socialista, ha donat proves moltes 
vegades, com altres grups que governen a al tres bandes, 
que les lleis es poden modificar sempre que hi hagí una 
voluntad majoritaria de modificar aquestes Beis. Per 
tant, nasal tres no deim que la Hei sigui o no sigui millo
rabie, segur que tates les lleis són millorables i sabem 
quin és el procediment per millorar aquesta Ilei, que, 
naturalment, no són actuacions com les que tenim avui 
capvespre aquí, jo crec que aixo esta clar. 

Hem fet referencies continuades a la mala situ
ació deIs pagesos i a la mala situació que tenen com a 
conseqüencia d'una epoca de canvi, aixo és cert, segura
ment les epoques de canvi no van bé segurament a 
ningú, pero jo crec que la crisi agraria no esta motivada 
pels ajuts de l' Administració, sigui la de Brussel'les, sigui 
la de Madrid o sigui la d'aquí, la crisi agraria té unes 
altres connotacions, unes altres causes que la produei
xen, pero supos que no és la qüestió de les subvencions, 
ni moltíssim manco, i encara m'atreviria a dir més, mai 
e1s pagesos, en aquest país, com a la resta d'Europa, 
havien tingut tan tes ajudes de l'Administració, sigui de 
la de BrusseHes, sigui de la de Madrid o sigui de la 
Comunitat Autonoma. Per tant, no podem dir alegre
ment algunes de les coses que deim, la crisi agraria té 
unes altres causes, quan parlam d'agrÍCultura amb el Sr. 
Conseller estam d'acord amb aquestes qüestions que són, 
segurament, problemes de superproducció, etc., que no 
venen al caso Per tant, no facem al-legacions, no facem 
referencia a la mala situació deIs pagesos, és cert que ho 
esta, malament, empero no és per causa de les actua
cions administratives, ni moltíssim manco, és per unes 
altres qüestions. 

Nosaltres no hem qualificat de demagogia ni 
d'''esperpentica'' la seva proposició no de llei, en abso
lut, hem qualificat de demagogica la utilització que en 
feia d'exemples, voste ens ha tret allo que afectava qua- . 
ranta, afectava -deia- el sector agrari i després, quan hi 
feía referencia, resultava que eren quaranta pagesos 
només; per tant, a<;o és una utilització demagogica; el 
sector pages no són quaranta, són bastants de milers 
encara que en aquest moment estiguin en franc retrocés, 
a<;o és una utilització demagogica, al meu entendre, i 
"esperpentica", li feía també en relació amb les seves 
comparacions "kafkianes", quan voste ha dit que era 

.. 
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(la utilització "kafkiana" la que feía l'Adminislració quan 
Ll osava en marxa la maquinaria i jo li posava com a contra
p osició una figura litenlria, q ue e ren "esperpen tiques" les 
PO)1seqüencies a les qua ls voste ens vo lia fer arribar, a~o 
e • • 1 
{flmbe esta e ar. 

Puntualitzaré dues coses i ja acab, Sr. President. La 
oelegació d ' Hisenda ha reti rat, efectivament. les sancious i 
ha rec lamant I import de les su bvencions, pero aquí no 
acaba el procés; per tant, s i el pagesos troben que no han ele 
retornar le subvencion, i vosú~ ja ho avan~ava perque ha 
Ilegil el recurs presentat, vol dir que hi ha possibilitats de 
recórrer i si efectivaOlent, la Delegació d'Hisenda accepta 
retirar les sancions és perque pensa que tenen part de raó, 
amb la qual cosa si presenten aquesta al'legació segurament 
que el recurs els pot donar la raó i els puguin retirar fins i 
tot la devolució de la propia sanció. Per tant, deixem temps 
al temps i deixem que el procediment administratiu faci el 
seu camí, que la !lei faci el seu camí, que si és de justícia 
segur que se'ls atindra, no entenc per que el Parlament s'ha 
d'erigir aquí en jutjat, ja n'hi ha, de jutjats, el poder judicial 
és una cosa distinta al poder legislatiu, autonomic en aquest 
cas, que som aquesta cambra. Per tant, deixem actuar... 

Per suposat nosaltres no estam per damunt del bé 
i del mal, ni moltíssim manco. Nosaltres estam aquí per 
defensar, e'.ltre mol tes altres coses, l'imperi de la llei, ja I'hi 
he dit abans, I'ordenament jurídic d'aquest país. Nosaltres, 
per tant, independentment de crides a la sensibilitat "sensi
blera", -si se'm permet la redundancia- mantindrem, com a 
postura política, la postura de defensar la llei per damunt de 
tot. La fon;a de la paraula, Sr. Conseller, pot fer moure 
muntanyes pero el que segur que mou muntanyes és la fon;a 
de la raó i, en aquest cas, nosaltres veim més la for<;a de les 
paraules, la for~a del vot, segurament, que la for<;a de la raó. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. President: 

Gracies, Sr. Moragues. No hi ha més intervencions. 
De la primera intervenció del Sr. Moragues entenc que el 
Grup Parlamentari SOCIALISTA no admet que es modifi
quin els termes de la proposta., en conseqüencia es passara 
a la votació de la proposta tal com ve. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets, per favor? Gnkies poden seure. 

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

Abstencions? No n 'hi ha. 

38 vots a favor, 20 en contra, en conseqüencia que
da aprovada la Proposició no de Llei. 

Esgotat I'Ordre del Dia conclou aquesta sessió. Mol
tes gracies a tots. 

--
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