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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Comen<ra 
aquesta sessió. 

1.1) Pregunta RGE núm. 1956/94, presentada per I'Hble. 
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, relativa a resolucions de la Direc
ció General de Medi Ambient. 

EL SR. PRESIDENT: 

Comen<rarem per la Pregunta 1956 de la Sra. Barceló i 
Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a reso
lucions de la Direcció General de Medi Ambient respecte del 
funcionament de la pedrera d'Establiments. Té la paraula la 
Sra . Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President. Sr. Conseller d'Obres Públiques, quine~ 
són les resolucions de la Direcció General de Medl 
Ambient respecte del funcionament de la pedrera d'Es
tabliments? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló, té la paraula el conseller Sr. 
Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES ~ 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus 

J 

Beltran): 

Sr. President. Senyora diputada. Li vull recordar que 
n uO en aguest moment aguest tema es desenvolupa e 

==================================================~~~~~~ 
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context urbanÍstic a la vista d'una sentencia ferma del Su
prem respecte de la falta d'autorització preceptiva de I'ajun
tament. Tot el que puguí fer Medí Ambient del Govern 
balear sera coadjuvar decisions empreses per autoritats muni
cipals o insulars, en aquest caso Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Vol tornar afer ús de la paraula, Sra. 
Barceló? Té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Nosaltres sabíem que es va 
so l· licitar per part de I'ajuntament un informe a la Direcció 
General de Medí Ambient, i el seu titular, el director general 
de Medi Ambient, el Sr. Alemany, va assegurar que emetria 
informe entre d'altres coses respecte de l'afectació de l'explo
tació per la Llei d'espais naturals, i també tenint en compte 
que el Pla de pedreres esta totalment acabat, a nivell d'ex
plotació, creim que la Conselleria d'Obres Públiques perfec
tament pot emetre resolucions i sobretot quan hi ha 
soHicituds d'informes per part de l'ajuntament i afectació 
respecte d'uns espais a la Llei d'espais naturals. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Reus? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLlQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sí, Sr. President. Senyora diputada, recordar-li que dia 18 
la competencia en pedreres i mineria ha estat atribuida a la 
Conselleria de Comen; i Indústria. Primer punto Segon punt, 
és una qüestió urbanística on el que ha de fer cada admi
nistració és assumir les responsabilitats respecte de decisions. 
1 punt tercer i important, aquesta explotació el que voldria 
és veure aprovat com més aviat millor el Pla de pedreres, 
perque es veuria coberta per una convalidació d'actes. Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. 

1.2) Pregunta RGE núm. 1957/94, presentada per I'Hble. 
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, relativa a les dificultats per a la 
constitució del consorci amb les empreses explotadores per 
a la rehabilitació de pedreres. 

EL SR. PRESIDENT: 

, Passam a la egona pregunta que és la 1957 també de la 
Sra. Ba r eló, relativa a re 'o lucions úe la Direcció General de 
Mec\i Ambient respecte del funcionamentde la pedrera d 'Es
tabli rnents. Té la paraula la Sra. Barceló. 

b 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, no és exactament aquesta pregunta, 
aquesta ha estat formulada abans, sinó que passaríem a 
la segona pregunta que també fa referencia a pedreres, 
si li sembla bé a la presidencia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Efectivament, té tota la raó, Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller d'Obres Públi
ques, quines són les dificultats per a la constitució del 
consorci amb les empreses explotadores per a la rehabi
litació de pedreres, que era un deis punts que es donen 
com a excusa, per dir-ho d'alguna manera, perque entri 
en funcionament, perque s'aprovi inicialment el Pla 
director de pedreres? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus 
Beltran): 

Sr. President. Senyora diputada, l'altre dia contestant 
una pregunta en aquesta cambra, vaig posar de manifest 
que I'element essencial del Pla de pedreres que consis
teix a legalitzar situacions fins a cert punt no cobertes, 
no emparades, determina la necessitat que el sector faci 
una aportació significativa i important en la recuperació 
deIs espais impactats. Tenim ara una dificultat tecnica, 
que no és bona de resoldre, que significa com instru
mentar l'aportació que fa el sector a aquest consorci. 
Ens trobam que volem ten ir una seguretat clara que 
durant deu anys el sector aportara doblers a un pla de 
rehabilitació, no cream un tribut, no acudim a una figu
ra real que ens pugui crear un marc exorbitant, amb la 
qual cosa hem de trobar figures dins l'ambit administra
tiu i civil, fins i tot, que ens donin la for~a per poder, 
realment exigir aquestes quantitats. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sra. Barceló? Té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. No ens sembla massa clara la 
resposta del conseller d'Obres Públiques, perque li hem 
de recordar que al marge de les converses o deis acords 
a que vostes puguin arribar de manera particular, hi ha 
el compliment de la legalitat, i el compliment de la 
legalitat és molt ciar quan fa referencia a la presentació 
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j'avals per a la restauració de les pedreres. Un reíal decret 
je I'any 82 deixava ben ciar que tates les explotacions que 
'iniciassin a partir de ¡'any 82 i fins j tot aq ueUes iniciades 

amb tot el que fa referencia al que s'aml.s explotant a partir 
del 82 era e1 'obligat compliment la presenta.cíó d'avals i de 
restitució de pedreres. Per tant, quedava en tot cas per plan
tejar el fill a n~amenl ele tot el que s'havia explotat fins a I'any 
82. A partir e1'aquí, voldr íem saber si la dificultat per arri
bar a un acord amb aq uest sector incloIa el fet de rehabilitar 
abans de l'any 82, perque el que és clar és que tot l'explotat 
a partir ele rany 82, correspon obligatóriament i per llei als 
titulars el 'aquestes explotacions ele pedreres, per tant, no és 
qüestió d'acorel, és qüestió de compliment de la legalitat. 
Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sra. Barceló. Vol tornar afer ús ele la paraula? 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sr. President. Senyora diputada, ha ha explicat molt bé, 
no hi ha cap problema pel que fa referencia a pedreres aber
res a partir de I'any 82, aqLlí hi ha un aval i s 'ha d exigi.r. El 
tema és veure el que passa respecte del gran nombre de 
pedreres que es varen utilitzar abans d aquesta data, i voste 
compreodnl. que articular un regim de garantia que ens doni 
seguretat de poder cobrar percentualment uns dobler durant 
deu anys, no és bo de fer , uo hem trobat de moment una 
fórmula jurídica que sigui reaJment exorbitant, que ens 
pugui donar la for~ per compel' lir el patrimoni deIs particu
lars que passin pet pacte de legalitzar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. 

1.3) Pregunta RGE núm. 1958/94, presentada per l'Hble. 
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat pressupostaria 
prevista per a la rehabilitació de pedreres. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la tercera pregunta que és la 1958, també de la 
Sra. Barceló i Martí, relativa a quantitat pressupostaria 
prevista per a la rehabilitació de pedreres. Té la paraula la 
Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Grades, Sr. President. Supós que dins aquest problema 
per arribar a un acord amb el futur consorci que es pensa 
crear, una ele les coses que es deuen plantejar és l'aportadó 
del Govern a nivell pressupostari per a la rehabilitació de 
pedreres; una quantitat que encara que no s'hagués emprat 
esta va consignada als pressuposts, els altres anys, excepte 
aquests, els primers pressuposts que fa l' actual conseller 

d'Obres públiques. Per tant, voldríem saber si encara 
manté o si té previst que dins el consorci la Comunitat 
Autónoma faci una aportació i quina consignació pres
supostaria li pensen elonar. Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el conseller Sr. 
Reus . 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Beltran): 

Sí, Sr. President. Senyora diputada, dins el mes de 
gener d' enguany tenguérem la transferencia de mineria 
al Govern balear. no hi va haver aportació de mitjans 
económics per fer una política de rehabilitadó, el que 
sí varem heretar -gracies a Déu- varen ser els avals 
presentats. Jo li vu\l dir que consider que el Govern el 
que ha de fer és Huitar perque el sector faci una rehabi
litació de pedreres, sufragada per ells. I, per altra banda, 
hem de saber que hi ha un programa comunitari molt 
operatiu, el Pierna, que ens pot ajudar a tirar endavant 
aguest tema. Jo intentaré que el Govern balear, que mai 
no ha tengut finan<sament en aguest tema i mai no ha 
tengut responsabilitat fíns ara en aguest tema, no hagi 
de pagar doblers. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus? Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sra. Barceló? 

LA SRA. BAR CELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies Sr. President. Potser he de recordar al Sr. 
Reu que sí té la competencia en mater.ia de medi 
ambjent i que també hl ha uns criteris aprovats pe(, 
aquest parlament en matelia deis criteris que s'havien de 
seguir per elaborar el Pla director de pedreres. 1 si s'ban 
complert aquests crherís, el Sr. CODseller sabnl., j sapoS 
que ja deu tenir elaborat un pla de finao~ament i taDl
bé el Sr. Conseller deu saber que en aquest plenari, als 
criteris gue es van aprovar per aconseguir el segoD 

objectiu, que aquí es va aprovar s' havia d 'aconseguir 
que en la restauració de pedreres, la Comunitat Au
tónoma havia de fer aportació pressupostaria. No són 
aquestes histories de competencies i altres coses, aquí 
en aquesta cambra quan es varen aprovar els criteris, es 
va aprovar aportació pressupostaria d aquesta comunitat 
autonoma i per tant, evidentment ti hem d 'exigir res
posta ele si vertaderament pensen complir els criteris que 
es van aprovar a aquesta cambra.Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sra. Barceló. Vol tornar afer ús de la pa
raula? El Sr. Reus té la paraula. 

==========================================================~~~ 

----------------------------~ 
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sr. President. Senyora diputada, tant de bo aquests crite
(Ís. molt ben redactats, imposassin obligacions a l'Estat cen
tral respecte de fluxos financers a favor nostre. JO no em 
neg a aportar uns doblers a aquest pla de pedreres, ara bé, 
pens que com a premissa de feina el basic seria que aquest 
sector sufragas el maxim possible . I la feina meya ha de ser 
aquesta, intentar que la gent que ha tengut un benefici du
rant aquests anys, ara faci una aportació per intentar pal'liar 
uns problemes que han motivats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. 

1.4) Pregunta RGE núm. 1870/94, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari 
PSM i EEM, relativa a perdues en l'explotació de la cafete
ría del pavelló balear de I'Expo 92. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la quarta pregunta que és la 1870 del Sr. Orfila 
i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a perdu
es en l 'explotació de la cafeteria del pavelló balear de l'Expo 
92. Té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Grades, Sr. President. Tots sabem que la gestió del pave
lló balear de l'Expo 92 no va ser precisament massa brillant, 
pero ens ha sorpres comprovar que fíns i tot l'única secCÍó 
d'aquell pavelló susceptible de generar benefids, és a dir, la 
cafetería, va tenir fínalment una perdua de 668.000 pessetes. 
Davant una actuadó tan brillant com aquesta, demanam 
quina opinió té el Govern de les Illes Balears pel fet que el 
resultat de l'explotació d'aquesta cafetería donas aquest 
resultat d'unes perdues de 668.000 pessetes, és a dir, més de 
100.000 pessetes mensuals? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Orfila. Té la paraula la Sra. Estaras. 

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa 
Estaras i Ferragut): 

Gracies, Sr. President. El resultat d'aquesta gestió pensam 
que es tracta d 'unes perdues mínimes, tenint en compte que 
se'n va haver de fer carrec Ifebal en el darrer moment per
qUe no hi va haver acord entre el restauradors. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnicíes, Sra. Estaras. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Orfila? Té la paraula. 

=-

EL SR. ORFILA I PONS: 

1 tant, Sr. President. Gracies. Certament, unes per
dues de 668.000 pessetes dins una inversió perduda de 
1.000 milions de pessetes per fer un pavelló que al final 
el venen per una pesseta, certament són poques perdues, 
i fins i tot m'atreviria a qualificar-ho d 'una gestió bri
llanto Nosaltres, a partir d'aquí, demanam al Govern, té 
previst el Govero de la Comunitat Autonoma premiar 
una gestió tan brillant com aquesta proposant al respon
sable de la cafeteria del pavelló balear de l'Expo 92, per 
dirigir, per exemple, alguna empresa pública? 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Vol tornar a fer ús de la paraula, 
Sra. Estaras? Té la paraula. 

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN 
(Rosa Estaras i Ferragut): 

Grades. Crec que és un tema molt més seriós. Hem 
dit que el resultat de la gestió havia ocasionat unes per
dues mínimes, que no hí havia hagut acord entre els 
restauradors í que per aixo, per aquest motiu, Ifebal va 
haver d'assumir-ho al darrer momento I la finalitat que 
pretenia Ifebal no era altra que donar un servei adequat 
al mínim cost i així ho han demostrat. Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. 

1.5) Pregunta RGE núm. 1959/94, presentada per 
l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a limitaci
ons que imposa a les explotacions actuals la documen
tació del Pla de pedreres. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la dnquena pregunta que és la 1959 de la 
Sra. Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a limitacions que imposa a les explotaci
ons actuals la documentadó del Pla de pedreres. Té la 
paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Sería una varíant de la prime
ra pregunta que no ha respost el conseIler d'Obres Pú
bliques. És a dir, si tenen la documentació acabada del 
Pla de pedreres, com s'ha anunciat reiteradament, pel 
conseIler d'Obres Públiques í Ordenació del Territori, 
ens podríen contestar quines són les limitadons que la 
documentació existent, elaborada a rel de l'estudi per a 
1 'elaboració del Pla de pedreres imposa a les explotaci
ons actuals. Grades. 
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L SR. PRESIDENT: 

racies, Sra. Barceló. Té la paraula el conseller Sr. Reus. 

L SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
:XÓ DEL TERRITORI (Banomeu Reus i Beltran): 

r. Presiden t. Senyora diputada Ji vull recordar una in
~l-1ació que hl va haver en aquesta cambra on parlarem 
de pedreres. En pal"larem avui un poquet més, és igual. 

esquero els concepLes. el basic del Pla de pedreres és que 
.és convenient legalitzar el que bi ha avui en dia fet mal 
:fue deixar obril' noves pedreres. En aquest sentit, I ele
t basic, I elemenl de toe definitill és intentar que no 
rín més pedreres a les Balears que les que siguin real me
ecessaries en base a falta de materials que per nivells de 
itat s'hagin de menester per continuar mantenint un 
11 de qualitat d'edificació. 

:n aquest sentit, el que fa el Pla de pedreres és abundar 
~s mencions que defineixen restauració, en el concepte de 
:icle 22 de la LEN, pero sobretot el que fa és crear un 
monopoli de creixement guant a pedreres. El sector es 

ltendra estabilitzat amb la base -és important dir-ho- que 
nillor deixar que el sector s'estabilitzi abans que creixi. 
.cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Té la paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Que vol dir aixo, Sr. Conseller? , 
! es legalitzaran absolutament totes les pedreres que hi ha 
funcionament a l'actualitat al marge de l'aplicació de la 
i d'espais naturals, entre d'altres normes. Ha estat molt 
r el Sr. Conseller aquesta vegada. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
~CIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sr. President. Senyora diputada, no digui disbarats, per 
'or. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. 

1.6) Pregunta RGE núm. 1960/94, presentada per l'Hble. 
a . Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Par
nentari SOCIALISTA, relativa a actuacions davant el 
ncionament n'legal del 95% de pedreres. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la sisena pregunta que és la 1960, també d 
la Sra. Barceló i Maní, del Grup Parlamentari SOCIA~ 
LISTA, relativa a actuacions davant el funeionament 
il'legal del 95% de pedreres. Té la paraula la Sra. Baree
ló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Continuam amb les pedreres. No he dit disbarats, han 
estat les seves paraules, legalitzar tot el que hi havia, i 
així ho demostraran els registres i les transeripcions del 
que s'ha elit avui. Pero continuam, quines seran les actu
aeions del Govern de la Comunitat Autonoma davant 
del funcionament iJ.legal, segons el Sr. Conseller, del 
95% de les pedreres de les IIles? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Bareeló. Té la paraula el Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Beltran): 

Sr. President. Senyora diputada, he fet una referencia 
expressa a l'anicle 22 de la Llei d 'espais naturals, si aixo 
a voste no li basta, és millor indagar i estudiar el que 
diu aquest article. En aquest moment a les Balears hi ha 
el 95% de pedreres que són iHegals, il 'legals perque els 
falta un requeriment, lIieencia d 'activitat municipal. Un 
pereentatge altíssim d'aquest 95% eompta amb el vist-i
plau del Ministeri d 'Indústria. El que volem és fer una 
norma que obligui els ajuntaments a donar per bones 
activitats que fins ara no han estat eontemplades en el 
seu nivell, a efectes de complir un objectiu fonamental, 
cree jo, que és intentar que no hi hagi més pedreres 
noves a les Balears. 1, en qualsevol deIs casos, voste sap 
que a un espai natural no es pot actuar en pedreres. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Té la parauIa la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gnlcies, Sr. P resident. Evidentment, si a la res posta 
a la pdmera preguma el Sr. Coo eller ens ha dit que 
Medi Ambient no bavia informat en la pedrera d'Esta
bliments perque no era competencia seva a~o que helJ'l 
dit exactament a la Llei d 'espais naturaIs aguest ~ 
I ioteres que té el consefler en la compliment ele la Llel 
eI 'espais naturals, pero bé. També ]j hem de recordar 
que des de I'any 89 tenim aprovats lI OS criteris aquí per 
a I'elaboració d 'un pla director ectorial, les de 1 'a l1Y 89 
i en aquests criteri é ben clar el text ql.l an diu: "COJ11 
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'autoJitzan\ j'obertura de noves pedJ"eres ni el tancament 
d'aCjuesteS excepte en el cas que es just!fiquin en aquest dar
. r extre01 I'esgotament de recursos ll

. Es a dir, per la lnepti
~~d d'aques' govern a I'hora d'elaborar un pla director, des 
de l'aoy 89. en absolut evidentment ni podem abrir ni po
clero tanear res en aquesta cOl11unitat. VerLaderaroent, a<;o és 
un acte de poca respol1sabiLitat i més quan se'ns anun,cia des 
de fa anys que el Pla esta acabat tancat i mentrestant tenim 
paralitzada tota una ~eríe d'activitats ~ue co~tinuen en mar
xa, evidentment, pero el Govern no s atrevels , en absolut, a 
posar en ordre. 

Aquesta és la conclusió de les respostes del Sr. Conseller. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sí, Sr. President. Senyora diputada, intentaré ser el més 
simpatic possible. Que vol que li digui, senyora diputada? 
Sempre estam aquí en uns debats on arribam a unes coses 
.. , Voste sap que en aquest moment tecnicament aquest pla 
director, encara que s'aprovas, fins dia 1 de gener que varem 
tenir les competencies per transferencia de l'Estat en mine
ria ens quedava com una norma quasi quasi programatica? 
És a dir, voste sap que havent-hi una sentencia del Suprem 
en un tema com el de la pedrera d'Establiments, tot el que 
sigui actuar amb informes paraHels és intentar llevar for~a 
a una sentencia ferma? Jo els demanaria, per favor, que 
davant el debat d'opinió pública, ja esta bé que ens tractem 
uns als altres de corruptes o d 'ineficac;;os, perque donam una 
imatge realment molt lamentable, crec jo, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. 

1.7) Pregunta RGE núm. 1961/94, presentada per l'Hble. 
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, relativa a nombre de noves explo
tacions de pedreres des del 1990. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la setena pregunta que és la 1961, també de la 
Sra. Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a nombre de noves explotacions de pedreres des del 
1990. Té la paraula la Sra. Barce!ó. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Continuam en pedreres. Sap el 
Govern de la Comunitat Autonomes quines noves explotaci
ons de pedreres s'han iniciat des que s'havia d'aprovar, des 
del 1990. el desembre de l'any 89 recordam que es van apro
Var aquí uns criteris per a I'elaboració del pla director, críte-

ris que s'havien de complir, i també li vull recordar al 
Sr. Conseller, si aquí aprovam, i vostes hi col·laboren, 
uns criteris que després diuen que són impossibles de 
complir, evidentment aquí, a hora de governar, els ho 
hem de dir, els hem de dir que no són capac;;os de donar 
compliment a les normes que aprovam, i a~o sí que 
sería bastant greu; pero, en tot cas, ens agradaria que 
pogués respondre la pregunta de quantes noves pedreres 
s'han obert. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Beltran): 

Sí, Sr. President. Senyora diputada, aquests criteris, 
com que afecta ven un ordre competencial distint al 
nostre, no determinaven una activitat de forc;;a, de pres
sió a aquest govern davant tercers. Ens trobam que de 
l'any 90 fins ara, s'han obert vint-i-set pedreres més, 
aquí hi ha un llistat de totes. Li vull explicar, senyora 
diputada, que fins dia 1 de gener en que hem tengut la 
competencia, no hem tengut la forc;;a per aconseguir un 
conveni de cara a aportacions, ha d'entendre que el 
desig del Parlament, que és molt lloable, i jo el compar
tese, fa falta que estigui refrendat per competencies 
administratives, i tota la resta són quasi quasi desitjos 
que és molt defensable fer-los, i l'important és dur-los 
a bon port. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Té la paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Vint-i-set pedreres noves 
després que s'aprovés aquí, en aquest parlament, que 
mentre no s'hagués aprovat el Pla de pedreres no es 
donaría permís d'obertura de cap altra, si no hi havia 
justificació. Vertaderament reiter la debilitat d'aquest 
govern que és incapac;; de donar compliment al que 
s'aprova en aquest parlamento 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el ~r. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Beltran): 

Sí, Sr. President. Senyora diputada, ara tenc una idea 
que pot ser bona, ara podríem aprovar uns criteris per 
impossibilitar que els ( ... ) italians feinegin en aigües 

~~~========================================================================================= 
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internacionals. Tal vegada amb aixó els podríem aturar. Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Conseller. 

1.8) Pregunta RGE núm. 1871/94, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari 
PSM i EEM, relativa a despeses de "Promoció i publicitat" 
del pavelló balear de l'Expo 92. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la vuitena pregunta que és la 1871 del Sr. Orfila 
i Pons, del Grup Parlamentad PSM i EEM, relativa a despe
ses de "promoció i publicitat" del pavelló balear de l'Expo 
92. Té la paraula el diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. La liquidació deIs pressuposts del 
pavelló balear de l'Expo 92 demostra que en la gestió d'a
quella actuació es gastaren 23.956.000 pessetes en promoció 
i publicitat, és a dir 3.992.000 pessetes mensuals, més de 
100.000 pessetes diaries, una despesa prou sedosa, no ho 
traben? Quina valoració fa el Govern d'aquesta despesa? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Té la paraula la vice-presidenta Sra. 
Estaras. 

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa 
Estaras i Ferragut): 

Gracies, Sr. President. Sr. Orfila, del tot molt positiva 
perque el que s'havia pressupostat de tot d'una a l'apartat de 
promoció i publicitat era de 35 milions, la qual cosa ha supo
sat un estalvi d'11.044.000 pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. estaras. Té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. Ens ha deixat estorats, Sra. Vice
presidenta, ho hem de reconeixer, nosaltres ens escandalit
zam que gastin 23 milions de pessetes en publicitat, i vostes 
se n'haguessin gastat un 50% més i encara ho haguessin 
trobat poc. Un exit. I no troba, Sra. Vice-presidenta del 
Govern, que un govern que impedeix l'elecció del síndic de 
greuges perque costaria molts de doblers públics, no pot 
crear el salari social pel mateix mohu, és pot seriós que es 
permeti unes des peses com aquestes, 3.992.000 mensuals, 
100.000 pessetes diaries, només en publidtat? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Té la paraula la Sra. Estaras. 

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN 
(Rosa Estaras i Ferragut): 

Precisament per aixó, consideram que ha estat una 
despesa molt ajustada, perque ha estat únicament el 2% 
del totalliquidat del pressupost de Balears i el 2% úni
cament de tot el pressupost. Significa que hem fet una 
des pesa molt ajustada. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. estaras. 

1.9) Pregunta RGE núm. 1962/94, presentada per 
l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a participa
ció en el finan¡;ament de la potabilitzadora del Pont 
d'Inca. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la novena pregunta que és la 1962 de la 
Sra. Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a participació en el financ;ament de la 
potabilitzadora del Pont d 'Inca. Té la paraula la Sra. 
Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller d'Obres Públi
ques, participara el Govern de la Comunitat Autónoma 
en el financ;ament de la potabilitzadora del Pont d'Inca? 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sra. Barceló. Té la paraula el Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus :i 
Beltran): 

Sí, Sr. President. Senyora diputada, no, no hi partí
dparem. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Reus. Vol tornar afer ús de la paraula 

la Sra. Barceló? Té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Gracies Sr. President. Voldríem, i hem fet aquesta 
pregunta perque quedés ciar aquí, pergue de vegades 

és mal de fer seguir les respostes aIs mitjans de comu· 
nicació del Sr. Con eller. maj no acaben de ser molt 
cIares i, per tant, hem volgut fer que expressament el Sr. 
Conseller ho manifestas aquí. Ha quedat cIar. 

7 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sr. President. Senyora diputada, no participam perque el 
cost d'aquesta planta pot anar perfectament a tarifa, sense un 
increment de preu d 'aigua ni elevat ni tan soIs exigent. en 
aquest sentit és factible una amortització anticipada de plan
ta sen se que el preu de tarifa d'aigua de Palma tengui un 
íncrement substantiu. En aquest sentít, no hi ha finan<;a
rnent perque és suportable per l'administrat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.10) Pregunta RGE núm. 1963/94, presentada per I'Hble. 
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, relativa a valoració de l'aprovació 
per part d'Emaya de la construcció de la potabilitzadora del 
Pont d'Inca. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la darrera pregunta que és la 1963 de la diputa
da Sra. Barceló i MartÍ, relativa a valoració de l'aprovació 
per part d'Emaya de la construcció de la potabilitzadora del 
Pont d'Inca. Té la paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller d'Obres Públiques, 
quina valoració fa de l'aprovació per part d'Emaya de la 
construcció de la potabilitzadora del Pont d'Inca? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sí, Sr. President. Senyora diputada, aquest és un tema 
molt important, avui matÍ he estat a Madrid amb el secretari 
d'Estat d'Infraestructures, Sr. Zaragoza, i el director general 
d'Hidrauliques, Sr. Baltanás, els he lliurat la documentació 
que dóna resposta al requeriment plantejat respecte d'una 
planta no permanent. El Ministeri, a la vista de la documen
tació que puc lliurar aquÍ, a aquesta cambra, perque s'estu
diI, ha donat el vist-i-plau a aquesta instal'lació, i jo vull dir 
qUe aquest tema ha estat una batalla molt curiosa. AqUÍ hi 
ha hagut un plantejament de vegades molt poc fonamentat, 
poc honrat, tal vegada, de gent que volia, fort i no et moguis, 
qUe arribassin a unes dates x sense aigua a Palma; jo he de 
dir que un cop hem demostrat que fa falta sempre treure 
I'aigua d 'aquests pous salobres, perque si no hi hauria res-

---...;;;;;; 

triccions, quin problema hi ha que una aigua que ha de 
sortir d 'uns pous salobres es pugui tractar i pugui entrar 
al sistema ja en condicions de qualitat? 

és a dir, el ministeri, senyora diputada, que és qui 
realment ha signat el conveni. avui matÍ ha donat con
formitat a la documentació presentada. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Té la paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. A<;o esta per veure, en tot 
cas, sí li voldria dir que no crec que sigui assumible per 
als cíutadans de Palma i de Mallorca fer aquesta potabi
litzadora, no només per I'assumpte economic, sinó 
perque l'economia va \ligada també a la qualitat del 
producte que es dóna i perque a<;o també té uns costos 
ambientals. Evidentment, la sobreexplotació d'uns aqüÍ
fers que ja tenen un alt nivell de salinitat implica aug
mentar aquest grau de salinitat a uns extrems on verta
derament la recuperació és quasi bé dificultosÍssima i 
amb un cost mediambiental elevadÍssim. Si aquÍ féssim 
estudis d'impacte ambiental com toca, aixÍ ho demostra
rien. Per tant, crec que no és assumible el grau de sali
nització que pot provocar una sobreexplotació encara 
més d'aquests pous. Pero arnés els ciutadans de Palma 
pagaran un augment de tarifa per una aigua encara de 
pitjor qualitat. Per tant tampoc no crec que l'amortitza
ció economica sigui en aquest cas vendible als ciutadans. 
Pagaran més per l'aigua, per amortitzar unes ins
tal-lacions que seran desmuntables, i que no sabrem que 
se'n fara després; pero a més pagaran més per una 
aigua més dolenta, i per un cost ambiental que no cree 
que aquesta illa pugui continuar mantenint. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
BeItran): 

Sr. President. Sra. Diputada, voste té la virtut de dir 
moltes coses i aviat, i amb un desordre horrorós mental. 
És a dir, aquÍ voste el que vol és que no hi hagi aigua 
a Palma. Si realment hem de limitar I'extracció d 'aigua 
d'aquests pous, hem d'eliminar de Palma 7 hectometres 
d'aigua, d'un volum total de consum de 45. Aixo signifi
ca restriccions. Aqueixa aigua salobre s'ha de treure per 
desgracia, fort i no et moguis. Que té més llavors treu
re-la, el mateix volum només, i tractar-Ia perque arribi 
en condicions. O sigui, l 'aigua un cop potabilitzada baixa 
un percentatge de sals, de 200 parts per milió, ens troba
rem que mesclada amb aigua més salobre, el conjunt 
d 'aigua de Palma sera. bastant millor. 
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Jo cree, i qualque dia ho contaré, tal vegada no és el 
moment ara, que he tengut una gran oposició per part de 
molla gent· es va frenar un conveni moll impol1ant per a 
:lquesta regió per culpa d'aquests pous. La pressió va ser fins 
a cert punl ignominiosa, i tot el que e volía , no ha puc 
afirmar perque no ha é, j 110 em vuU comprometre amb 
aixó, vaig arribar a intuir que el que es voUa és que arribas
sim a unes dates elcctorals eleterminades sense aigua a Palma. 
Ila labor empresa, per cert, polítics balears, no vull dir quí, 
ha estat realment molt dura; i a la fi , després de moltes hores 
de fer feina i moltes batalles hem aconseguit que gracies a 
déu aquesta planta estigui en marxa. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1I.1) Moció RGE núm. 1897/94, presentada pel Grup 
Parlamentari PSM i EEM, relativa a política de menors i 
centres d'acollida, derivada del debat de la InterpeHació 
RGE núm. 1374/94. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt, que correspon en primer 1I0c a la 
Moció 1897, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a 
política de menors i centres d'aco11ida. Aquesta moció ve de
rivada del debat de la lnterpel' lació 1374. Té la paraula en 
nom del grup proposant el diputat Sansó. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El dia 
de la "interpeHació ja manifestarem la no tra preocupació 
davant la política de menors degut obretot a la precipitacló 
j a l alt grau el improvisació; preocupació j alarma davant fets 
com el que varem dir llavors, i avui volem repetir, que eren 
el tancament del centre de reforma i tractament en medi 
obert Can Maixura, el tancament de la unitat de primera 
acollida i observació del CIM, el tancament de la Sagrada 
Família i del taller de fusteria Santa Catalina, i darrerament 
la perdua de programes d'atenció als menors per falta de 
doblers, com el desenvolupat pel Grec. 

Davant tots aquests fets, per nosaltres preocupants, la 
consellera manifesta la seva tranquiHitat. La veritat és que 
en el nostre grup continuam sense poder estar tranquils, i si 
aquests fets anomenats no són motius suficients per estar 
preocupats, ens temem que la política del Govern va pel 
camÍ equivocat. 

Deiem també a la Interpel'lació que les actuacions del 
Govern en materia de menors han suposat una decepció per 
a tots els professionals implicats en aquest camp, en la mesu
ra que s'han vist frustrad es les expectatives depositades da
vant l 'assumpció per part de la Comunitat Autónoma de les 
competencies en materia de menors. 

El PSM 1 EEM, recollint un poc aquesta decepció, 
presenta avui aquesta moció, esperant la seva aprovació. 
Els menors tenen el dret social que siguin definides 
polítigues per a aquest coHecüu, procurant generalitzar 
i augmentar el seu nivell de feLic itat i de benestar. Per 
aixó, en primeT lloc en consonancia amb aixó, dema
nam que el Parlament de les Ilies Balears s'adhereixi i 
ratifiqui la Convenció Internacional deis drets dels in
fants, dictaminada per l'ONU. 

Al punt segon instam el Govern de la Comunitat 
Autónoma a presentar en el termini de tres mesos un 
projecte de llei de menors. Consideram necessaria i 
urgent I'aprovació i promulgació el una llei del menor 
que reguli els principis basics. els drets deis menors els 
criteri socioeelucatius que hauran de regir els equipa
ments residencials, assistencials etcetera. 

Al punt tercer insta m el Govern ele la Comunitat 
Autónoma a presentar en e l termini de tres meso un 
projecte de centres ele menors. El PSM 1 EEM pensa 
que en la política ele menors 1 opinió deis equips i pro
fessiona ls que es dediquen eles de fa anys a l'atenció al 
menor han de ser tenguts en compte. D 'aquÍ que al 
punt quart instem el Govern a articular les mesures 
necessaries per tal de recollir l'opinió de tots els sectors 
implicats. 

Creim també, i així ho manifestarem el dia de la 
interpel 'lació, que el Govern en política ele menors 
segueix un criteri estrictament económk. Els fets aoo
menats al principi són un exemple ciar d 'aixo: massa 
tancaments injustificats si no és per raons económiques. 
Per aixó instam el Govero a prioritzar I interes del 
menor i la qualitat de l'atenció que se li ha donar, al de 
l'estalvi económic i a més la reco¡'¡ocació del personal 
dependent de la Comunitat Autónoma. Record, soIs per 
posar un exemple, el tancament de la urutat de primera 
acollida i observació elel CIM va suposar la perdua de 
més de 20 lIocs de trebalI, i el trasllat precipitat en un 
sol dia de 32 infants, posant en evidencia la improvisa
ció que deiem al principi. 

Perque la poütica de menors tingui més penetració 
social, cal estimular i ajudar els professionals i entitats 
que treballen dins la Comunitat Autonoma. La seva 
coHaboració i cooperació es fa imprescindible. D'aquí 
que ¡nstem també el Govern a crear uns centres d ' inter
canvis d'informació entre tote aguelles entitats que 
treba llen en el camp del menor. Tots coneixem que el 
programa de envolupat pel Grec ha suposat una experi
encia d'intervenció en menors en situació ele c1ificultats 
i conflicte social pionera j única en la nostra comunita1 
autonoma. Aquest programa ha tengut el reconeixement 
de nombrases entitats ciutadanes i professionals tant 
públiques coro privades, fins i tot ha estat modeJ d'inter
venció a altres comunitats autonomes. Seria molt trist i 
lamentable que dins una sodetat rica com la nostra. amb 

uns problemes socials greus al carrer no trobassim entre 
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tots fioan~ació per continuar amb aquest programa del Grec. 

Sí l'assumpció de competencies té com a primera conse
qüencia la perdua de programes d'atencíó als menors, pobre 
favor feim a aquesta comunitat, que ha lluitat i defensat tenir 
les competencies en materia de menors. El moment historic 
pot convertir-se en un fet trist si aixo passa així. Per aíxo al 
punt sete instam el G~vern afer tot el necessari per mante
nir aquest programa. Es necessari també que el Govern crei" 
un registre actualitzat d'entitats públiques i privades que 
intervenen en el camp del menor, aixÍ com dotar deis recur
soS necessaris per a una efica¡; i completa atenció al menor 
de protecció, i del qual estiguin subjectes els jutjats de me
nors. 

El PSM 1 EEM pensa que el dialeg entre el poder polític, 
els professionals i la societat civil és el camí per protegir el 
més eficac;ment possible els nostres menors. Tenim la certesa 
que les entitats que formen la Plataforma per a la defensa del 
menor, per exemple, i tots els col·lectius que treballen en la 
materia volen col·laborar per a millorar aquesta atenció al 
menor. Entenem que aquesta moció d'avui pot contribuir a 
aquesta col-laboració, com també muntar i millorar el nivell 
de felicitat i benestar deIs nostres menors. 

Per tot aixo espera m i demanam a aquesta cambra el vot 
favorable a aquesta moció, pensant, com deiem, que aixo pot 
contribuir molt a la política que hem desenvolupat fins ara, 
pero que pot contribuir encara afer millor aquest benestar 
que demanavem per a tots el menors. MoItes gracies. 

> 

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en 
la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. AItres grups que vulguin intervenir? 
Pel Grup MIXT té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El 
Grup Parlamentari PSM 1 EEM ens presenta després de la 
interpel-lació de l'altra setmana sobre política de menors i 
centres d'acollida una moció que consideram globalment, i 
fins i tot punt per punt, positiva. Per tant avan~am ja que li 
donarem suport a tots i cadascun els punts. En primer lloc 
perque seria -diria jo- poc presentable que aquest Parlament 
?e les Illes Balears no s'adherís mitjanc;ant una declaració 
Institucional a la Convenció Internacional deIs drets de ls 
infants, proclamada ni més ni menys que per l'ONU l'any 
1989. Per tant al primer punt, obviament, crec que ningú 
d'aquesta cambra pot deixar de donar-li suporto 

Pero continuant amb la moció presentada pel Grup Parla
l"\)emari PS I 1 EEM hem de dir que a pe ar IUé abem qu 
Per part de la conselleria elabora una /leí. la Llei del me
nOr, ac¡uest parlament el a lguna manera esta en situació de 

demanar-li diligencia al Govern, i per tant d'instar-lo, ja 
que acabam el període de sessions, que tan prest com 
sigui possible, i ens pareix que després del temps que es 
du elaborant aquesta llei del menor, un termini de tres 
mesos no és massa curt, i per tant és perfectament assu
mible també. 

Quant al punt tercer és que es faci un projecte de 
centres de menors que reculli exactament com han de 
ser aquests centres, i que hi hagi un marc per al seu 
funcionament, ens pareix també dins la mateixa línia, 
digne de donar-li suport. Naturalment, com a comple
ment, el Govern de la Comunitat Autonoma ha d 'articu
lar unes mesures perque aixo pugui funcionar d'acord 
amb els objectius que es busquen, i recollir l'opinió deis 
sectors implicats és imprescindible per aconseguir una 
adequació deis serveis d'atenció al menor, d'acord amb 
el que es busca. 1 que el Parlament de les Illes prioritizi 
sobretot l'interes de menor davant d'altres criteris, que 
poden ser de tipus economicista, com l'estalvi economic 
i recoHocació del personal dependent de la CAIB, obvi
ament nosaltres creim que la conselleria ho té en 
compte, pero és una recomanació que hi cap també que 
la faci el Parlament perque, com varem dir en una 
intervenció que varem tenir a una interpeI-lació sobre 
aquest mateix tema, per exemple, transformar guarderies 
o centres en oficines, en ser veis burocratics, per prestar 
un servei d 'atenció al menor, ens pareix que aixo no 
seria prioritzar aquest interes per la qualitat de l'atenció 
al menor. 

Que el Parlament de les Illes Balears insti el Govem 
a crear un centre d'intercanvis d'informació entre totes 
aquelles entitats que treballen en el camp del menor, 
faria que també es donas una participació ciutadana, 
sobretot aIs sectors implicats, que d'alguna manera no 
condicionaria, sinó que facilitaria la feina de la conselle
ria que se n'encarrega. 

1 arribam al punt sete, que té una evident actualitat, 
perque tots hem vist als mitjans de comunicació mesures 
de protesta per part d'un grup especialitzats d'educadors 
al carrer, que ha coI-laborat amb el Govern de la Comu
nitat Autonoma, concretament amb la Conselleria de 
Governació, a través de la seva direcció general corres
ponent, en aquesta tasca d'educació al carrer, que és 
alla on hi ha una problematica tal vegada més sagnant, 
per dir-ho d'una manera que tots podem entendre. 

Jo no sé si per part de la Conselleria s'addueix, pero 
sí de les informacions que hem tengut oportunitat de 
lIegir, pareix ser que s'addueix una faIta de recursos 
economics per continuar mantenint aquest programa de 
treball socioeducatiu d'aquest grup d'educadors al car
rer. Jo cree recordar que a la Comissió mixta de transfe
rencies de l'Estat a la Comunitat Autonoma tots ens 
varem felicitar quan va aconseguir amb les seves gesti
ons el representant del Govern que es passas d'una 
dotació mínima, que no era molt superior als 250 mili-
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1S de pessetes, a uns 700 milions de pessetes. Pero natural
ent era perque amb tot aixo es podien atendre aquestes 
sques ineludibles d 'atenció al menor. 

Per tant nosaltres, si no se 'ns dóna una explicació que 
mtradigui el que creim que és així, i per tant així ha deim, 
'eim que la Comunitat Autonoma, el nostre executiu, té 
lficient dotació per atendre programes de treball com 
1uest que hem esmentat. 1 per tant nosaltres el que propo
Lríem, i és una esmena in \iace perque no arriba a ser una 
;mena, sinó que és una especie de correcció , no d 'estil sinó 
= clarificació del que diu el punt sete; alla on diu "instar el 
rovern de la Comunitat Autonoma afer tot el necessari" -
lle ja ser que fer tot el necessari és prou important- "per 
lantenir aquest programa". es podria entendre alguna mane
\ afer els possibles , afer gestions, etcetera. Jo, des de la 
erspectiva que dic. j des del convenciment que hi ha prou 
~cursos economics, si és que aquest programa de treball 
Kioeducatiu al carrer és pertinent, convenient, hi ha dades 
'uits que pare ix ser que sí, que s'esperavent; seria dir senzi
ament que "El Parlament de les Illes Balears insta el Go
ern de la Comunitat Autonoma a manten ir el programa de 
'eball socioeducatiu", o sigui, llevar aixo que diu "fer tot el 
ecessari"; sinó dir clarament "a mantenir el treball socioe
ucatiu del Grec. 

Aixo crec que des de la nostra manera de veure esta prou 
lar, i jo ho diria així, i naturalment també en aquest aspecte 
~ndran el nostre suport, com així mate ix per crear un re
istre actualitzat d'entitats públiques, que aixo és un com
lement a la moció, i naturalment a dotar deIs recursos ne
essaris per una efica¡; i completa atenció als menors de 
,rotecció i deIs que estiguin subjectes al Jutjat de menors. 
~ixo és obvi, després de tot el que hem exposat, pero com 
ue a110 que abunda no fa cap mal, ens pareix moIt bé que 
o hagin recollit amb aquests nou punts de que consta la 
eva moció, que com els dic, per part almenys d'aquest dipu-
3.t, i supos, quasi m'atrevesc a dir de la majoria, per no dir 
e tot el Grup Parlamentari MlXT, tendra suport a aquesta 
noció. Moltes gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Per part del Grup Parlamentari SO
:IALIST A té la paraula el Sr. Tejero. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Grades, Sr. Presidenr, señoras y señores diputados. El 
Jasado 27 de abril del presente año tuvimos el último debate 
, raíz de la interpelación presentada por el Grupo PSM 1 
:EM, y se realizó por parte de la consellera aquí presente 
m comentario que, a tenor de 10 que sucede hoy, sigue sien
lo vigente. No logramos sensibilizar a la Cámara sobre el 
ema de menores, lamentablemente, a pesar de que el 20% 
le la población de las Islas Baleares es menor de 16 años, a 
)esar de que según manifestaciones de la propia consellera, 
le 9 de enero de 1994, la Comunidad Autónoma tiene a su 
:argo 300 menores, que son el 2%0 de la población, uno de 

cada 500 menores de esta comunidad están atendidos 
por la Comunidad. 

A pesar de todo esto seguimos sin levantar expectati
vas y preocupación por parte de la Cámara con respecto 
al tema de menores. Vaya por delante, Sr. Sansó, que el 
Grupo Parlamentario SOCIALISTA apoyará esta mo
ción, que nos parece adecuada en su contenido y en su 
forma . Querría hacer una salvedad, si le parece oportu
no: entendemos que el punto número 2, recientemente 
a raíz de una interpelación y un debate de moción en 
esta misma cámara se aprobó por unanimidad que el 
Govern traería a la Cámara antes de final de año la ley 
del menor. Nosotros, si tenemos un acuerdo tomado por 
mayoría, agradeceríamos si es posible que retirasen este 
punto -de hecho ya hay un acuerdo por parte del Par
lament- si no, nos abstendríamos, porque sería como 
replicar el acuerdo. 

En cualquier caso vale la pena, desde mi punto de 
vista, en vez de entrar punto por punto, dado por senta
do que estamos de acuerdo, entrar en algunas considera
ciones importantes. Ya se ha discutido últimamente: 30 
de setiembre, 9 de noviembre, 9 de marzo y 27 de abril 
del presente año 1993-94, y previamente existió un 
debate en 1991 sobre la política de menores en esta 
misma cámara. Vale la pena recordar que ahora mismo, 
como ya se ha dicho por los diferentes portavoces, existe 
una cualidad diferenciada, es que la Comunidad Autóno
ma tiene las competencias en materia de menores, y que 
en 1990 el presupuesto era de 153 millones, y en 1994 
es de 707 millones. No ha aumentado, se ha multiplica
do por 5, y evidentemente eso requiere unas actuaciones 
y una modalidad diferente de actuación. 

Hace un año aproximadamente se constituía la 
llamada IIPlataforma del menor 11 , que textualmente, 
según titulares de prensa, de 22 de abril de 1993, decía: 
IIConstituida la Plataforma para la defensa del menor, 
para colaborar con el Govern", es decir, hace un año se 
constituye una plataforma integrada por 28 organizacioc 

nes para colaborar con el Govern, y un año después de 
que ese manifiesto ya presentado entonces, entre otras 
consideraciones aportaba que era necesario establecer un 
espacio de encuentro con los responsables de la Comu
nidad Autónoma en materia de menores, en lo referente 
a previsiones legislativas, planificación integral del sec
tor, previsión de dotaciones y recursos, y política auto
nómica en el sector. Un año después, esta misma plata
forma para la defensa del menor manifiesta reiterada
mente su preocupación y desacuerdo con la política que 
se está llevando desde la Comunidad Autónoma una veZ 
asumidas las competencias. 

De todo esto, nos encontramos con lo que nosotroS 
llamamos un resumen deductivo en una serie de puntoS, 
de cuál es a nuestro juicio -y a juicio de los profesiona
les, como se ha dicho- la problemática actual del meno!', 
que no por exhaustiva deja de ser menos importante. La 

~==================================================~~~ 
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' . blemácica que los técnico determinan ahora del menor. 
[JI ~re otros, sería por ejemplo la explolación laboral, el 
e~andono familiar , la mendicidad infantil la marginación 
~·tni.ca Y social, los malos tratos en la familia, la corrupción 
~e menores, la toxicomanía de menor, y conducta asocial y/o 
~elincuente. Este resumen deductivo de problemática a nues
(rO entender requeriría acciones más decididas, que irían 
encaminadas de alguna manera entendemos, mediante la 
aprobación ele esta moción. 

Asimismo ya se ha discutido en este parlamento un apar
tado que ya desde setiembre de 1993 la Asociación de Juris
taS de las Islas Baleares planteaba una serie de reivindicacio
nes, de carencias que denunciaban ante la opinión pública. 
LoS problemas dentro de los dos ámbitos, sin entrar a fondo 
en lo que serían medidas de reforma o de protección, pero 
lo que sí que está claro es que la Ley 4/1992 establece una 
serie de medidas de reforma, y actualmente en manifestacio
nes de la juez encargada de hace cuatro meses, manifestacio
nes públicas, de las ocho o diez medidas que contempla la 
Ley 4/1992 sólo se pueden realizar dos, porque las institu
ciones públicas, en este caso el Govern balear, la Comunidad 
Autónoma, no puede garantizar el cumplimiento de estas 
medidas. Fundamentalmente la juez responsable se refería 
a que solamente la amonestación y el internamiento en cen
tro -abierto, semiabierto o cerrado- se podía llevar a cabo no 
pudiendo por tanto llevar a cabo otras medidas -a pesar de 
que en determinados momentos se diga que sí, pero la reali
dad es bastante más dura que todo esto-, como libertad vigi
lada, acogimiento por otras personas, privación de determi
nados derechos, prestación de servicios comunitarios, trata
miento, ambulatorio en centros terapéuticos, etcétera. 

En definitiva, todos estos profesionales, que entendemos 
que son los que mejor conocen y trabajan cada día, plantean 
entre otros una serie de problemas que son comúnmente 
aceptados por los profesionales, tanto de la judicatura como 
del trabajo con menores. Y entre otros, podemos resumir: 
carencia de recursos económicos, no podemos argumentar 
que tenemos carencia de recursos económicos cuando en 
cuatro años se ha multiplicado por cinco el presupuesto 
destinado a protección de menores; problemas en financia
ción institucional dedicada a acogimiento; problemas deriva
dos del absentismo escolar, y por lo tanto necesidad de inter
vención de las instituciones públicas; problemas derivados del 
acceso a locales públicos donde se da venta de tabaco o al
Cohol a menores' problemas sobre medjdas para tratamiento 
de familias. no olvidemos que 1994 es el año internacional de 
la familia y por ahora las únicas medidas que la Comunidad 
Autónoma ba llevado a cabo que nosotros sepamos, ha sido 
la edición de dos revistas y la consecución de tres concursos. 

Existen problemas específicos reconocidos por la propia 
conselleria. como que en Ibiza y Menorca no existen centros 
de internamiento, y más bieJl se han cerrado en determina
dos momentos. Existen problemas de recursos humanos 
existen problemas ante la necesidad el internamienlo de 
muchachas que en determ inadas cuestiones han leniclo que 
enviarse a o tras comun idades autónorn3s porque 110 existe 

lugar para poderlas internar. Los centros de primera 
acogida se convierten en permanentes, cuando se sabe 
que su función no es la misma. Existe un retroceso con 
respecto a otras instituciones. Existe un proceso de des
mantelamiento. Existe una preocupación y alarma que 
se califica, entre otros epítetos, de incomprensible, 
injustificable, exceso de improvisación y poca previsión; 
estos epítetos no son míos, los dicen los profesionales. 

Todavía tendría más elementos para comentar. Vale 
la pena que cayera en sus manos una revista editada por 
el Consell Insular de Mallorca, la última revista del área 
social, donde un artículo bastante jugoso, entre otras 
cosas, solamente diré un botón de muestra, dice: "elo-
cuente es el triple salto en la entidad responsable del 
capítulo de menores, de la Dirección General de Juven
tud pasa a la Dirección General de Interior, ( ... ) una 
asesoría responsable, para acabar recientemente en la 
Dirección General de Juventud, Menores y Familia". 
Eso no es política. 

Por último, parafraseando un reciente libro de 10 
más completo que se ha editado en este país, llamado 
"El drama del menor en España 11 , donde dice que "ser 
menor no es ninguna ganga ", podríamos terminar di
ciendo que ser menor en esta comunidad no es, ni mu
cho menos, una ganga. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero. Pel Grup Popular-UM té la 
paraula la Sra. Joana Vidal. 

LA SRA. VIDAL I BURGUERA: 

Moltes gracies, Sr. President, senyores i senyors 
diputats. Intentaré una vegada més des d'aquesta cam
bra explicar un poc que és el tema del menor, i també 
remarcar una vegada més que la debilitat, la preocupa
ció en el tema del menor pareix que fa pocs mesas que 
la tenen, qualque grup d' aquesta cambra; i jo entenc que 
dins aquesta comunitat fa temps que es fa feina en el 
tema del menor. 

Jo intentaré fer una mica d'historia per situar-nos 
aBa on estam. De tots és coneguda la desestructuració 
de la xarxa social que comporta la revolució industrial 
del segle XIX, el pas d 'una estructura social agraria, el 
naixement d'un sistema social industrial. El que aixo 
comporta és el rapid creixement de les ciutats amb els 
seus cinturons, amb el canvi d'habitat que aixo implica 
i en la seva desestructuració de la xarxasocial originaria. 
Aquest fet social repercutira sobre la població, creant 
noves situacions social, que en el cas del menor justifica
ran la creació deIs grans orfelinats, en el cas de Mallorca 
l'Inclusa a finals del segle XVIII. 

Durant moltes decades, practicament tot el segle 
XIX, la resposta a aquesta situació va estar en mans de 

~~~==~======================================~====================~======================== 
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la iniciativa privada, i més concretament la va tenir I'Esglési
a. la recentment, dins aquest segle, una fita important quant 
a l'assumpció d'aquesta problemihica per part deis organis
mes polítícs la podem situar l'any 1959, amb l'acord de 
l'ONU en que es va aprovar la Declaració deis drets de 
l'infant, document que ja tenia precedent en la cinquena 
Assemblea General de la Societat de Nacions, l'any 1923, 
enmig de les dues guerres mundials. Durant tot aquest temps 
fins al dia d'avui s'ha millorat l'atenció al nin que es troba 
en situació de necessitat de tot típus, havent evolucionat de 
manera general, passant d'un concepte asilar a un tractament 
preventíu i d 'inserció, d 'un tractament massificador a un 
tractament individualitzat. 

Ido bé, aguest procés viscut a nivell europeu, el podem 
aplicar a la nostra realitat balear. A títol d'exemple, a Ma
llorca 1793, a la Misericordia; d'aquí a la decada deis 50 del 
nostre segle a la Llar de la Infancia, a la Llar de la loventut, 
i finalment a les lJars on l'element d'integració social és un 
punt prioritari en l'actuació. Simultaniament es comencen 
programes alternatius de prevenció, d'integració a les famí
lies amb problemes, d 'actuació en barriades, etcetera; tot 
aixó dins el marc competencial que ens corresponia, dins el 
que podíem fer. 

Arriba el moment, des de fa uns mesos, que la interven
ció en aquest sector, en el qual havien estat presents diferents 
administracions, centrals i autonomiques, s'han transferit les 
competencies a la nostra comunitat autónoma. Ara ens tro
bam que és el moment en que és necessari treballar com a 
primer objectiu, un coneixement de la realitat del menor en 
el moment actual a la nostra comunitat, com també els dife
rents recursos existents, i a partir d'aquí assenyalar priori
tats, i la coordinació de tots aquests recursos, com també la 
definició de les responsabilitats que pertoquin a cada nivell 
de l'administració. Aixo esta ben cIar. 

Una vegada haver fet un poc d'historia del passat, del que 
era el menor dins la nostra comunitat, passarem a donar 
resposta a tots els punts que ens presenta aquesta moció per 
part del Grup Parlamentari PSM i EEM. Al primer punt el 
nostre grup és evident que 1i donara suport; és evident que 
ens adherim i ratificam la convenció internacional de l'ONU, 
aprovada l'any 1989. 

Al segon punt, entenem que aquest parlament, com molt 
bé s'ha dit per part del Grup Socialista, ja va aprovar que el 
Govern presentaria a aquest parlament la Llei del menor en 
un termini fin s a final del 1994. Aixó esta aprovat ja per 
aquest parlament, per tant entenem que o bé es retira, o bé 
nosaltres ens abstendríem, perque ja hi ha un acord parla
mentari en aquest sentit fins a final d'any. 

El tercer punt insta el Govern de la Comunitat Autónoma 
a presentar en el termini de tres mesos un projecte de centres 
del menor. També m'agradaria recordar-los que el mate ix dia 
que varem aprovar la presentació del projecte de llei a finals 
d'any, es va aprovar presentar per part del Govern el Pla del 
menor. Un pla del menor contempla centres, programes, 

equipaments; i entenem que en aquest moment fer un 
projecte de centres no quedaria inclos dins un pla global 
del menor, i podría ser un element distorsionador. Per 
tant, nosaltres en aquest punt, també com al primer, per 
coherencia, demanaríem o bé que tampoc no es votas 
o es deixas de banda. 

Pel que fa referencia al quart punt, el nostre grup 
votara que no, i intentaré explicar per que. Perque en 
aquests moments existe ix ja una comissió mixta interins
titucional Govern i Consell Insular de Mallorca-Ajun
tament de Palma, perque fa referencia a Mallorca, que 
es reuneix cada setmana com a grup de treball tecnic 
per fer feina en aquest sentít. Pel que fa referencia a la 
resta de les illes, hi ha contactes periodics amb els con
sells respectius per part de les delegacions de menors. 
Per altra part, un grup de treball del Govern format per 
la Plataforma de defensa del menor també es va reunir, 
i vull dir-Ios que s'han fet convocatóries, i que la Plata
forma del menor per exemple a la darrera convocatoria 
no hi va assistír, peró que havia estat convocada per part 
del Govern. Vol dir que crear més mecanismes gua n en 
aquest moment pensam que estan suficientment esta
blerts per poder resposta a totes aquestes demandes, 
creim que no valla pena donar-li suport, perque esta en 
marxa i funciona. 

Pel que fa referencia al punt 5, "EI Parlament de les 
Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autónoma 
a prioritzar l'interes del menor i la qualitat de l'atenció 
que se Ji ha de donar, el de l'estalvi economic i la re
col·locació del personal 11 , evidentment nosaltres hi estam 
d'acord, perque és el que prioritza l'actuació del Go
vern, i pel que fa referencia al departament de la conse
llera Cirer fan · feina en aquest sentít. Per tant nosaltres 
direm que sí. 

Pel que fa referencia al punt sise, per coherencia 
amb el punt quart, perque també es tracta de crear un 
centre d'intercanvi d'informació, pensam que aquest 
centre d'intercanvi d'intervenció i d'informació ja exis- ; 
teix, per tant nos al tres a aquest punt no Ji podem donar : 
suport, també per coherencia amb el que he dit abans. ' 

Pel que fa referencia al punt 7, crec que és impor
tant dir que la conselleria ha posat de manifest reitera
dament quines eren les línies basiques d'actuació dins 
la conselleria, i té dues línies basiques molt ciares: una 
que fa referencia als temes de preven ció , i una altra als 
temes d'actuació directa. Aquesta prevenció s'ha de dur 
a terme per entitats locals, consells insulars, tal CoIil 
indica la Llei d'acció social; i dins aquesta prevenció és 
important reconeixer la tasca del Grec, que amb el seU 
programa d'educadors de carrer ha feto És necessari 
explicar tot el gue ha passat, pero, dins aguest darrer 
mes d'una forma resumida, dient gue el Grec, per man
cances de liquiditat, pel fet de no rebre la subvenció 
sol· licitada al Ministeri d'Assumptes Socials, va comuni
car al Govern que no podia finalitzat el programa, pef 

d 
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l qual s'hjavia firmat un conveni amb la conselleria a princi
~i d'any. El Grec va denunciar aquest conveni per manca de 
recursos, com he dit abans. 

Vavant aquesta situació, a iniciativa propia, el Govern va 
fer gestions amb el Ministeri d'Assumptes Socials fins acon
seguir el compromís que el Ministeri assumiria el cost de 
cinc educadors i el Govern la resta, o sigui quatre. Aquesta 
situació es va comunicar al Grec per part del Govern, i la 
se va resposta ha estat negativa. Que ha de fer el Govern 
davant una situació d'aquestes? El Govern no pot permetre 
que els barris de Palma quedin sen se educadors, i per tant 
assumeix la seva responsabilitat; i entén que aquest programa 
s'ha de dur a terme i que, sigui amb el Grec o sense, aquell 
programa es fara. L'important és que t~nguin els seus educa
dors de carrer als barris que fan falta. Es important comptar 
amb la xarxa d'educadors de carrer de l'Ajuntament, i aquest 
és el compromís, mantenir el programa d 'educadors als 
barris de Palma, el programa d'educadors a secas, que es faci 
el programa, no el programa necessariament del Grec. 

Per tant, jo el que puc manifestar a les senyores i senyors 
diputats, que el compromís del Govern i la intenció és que 
aquest programa es dugui a terme, i si és possible dia primer 
de juny. Per tant, nosaltres, després d'aquesta exposició 
votarem que no. 

1 després, pel que fa referencia al punt 8, també pensam 
que no cal votar-lo, perque el registre esta fet , esta creat. 
Per tant, votar que SI és un contrasentit; esta creat. 1 pel que 
fa referencia al darrer punt, evidentment, nosaltres li dona
rem suport perque, també com vostes saben, els pressuposts 
de la Comunitat Autonoma s'aproven aquí, i entenem que 
com més recursos puguem destinar a la tasca del benestar 
deIs menors a la nostra comunitat autonoma, tots hi podem 
estar d'acord. Moltes gracies, Sr. President. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vida!. En torn de replica el Sr. Sansó té la 
paraula. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. A 
pesar de tot, veim que per qualque cosa serveix fer mocions, 
perque qualque punt d'aquesta moció s'aprovara per unani
mitat. la és qualque cosa. 

Sr. Vidal -Cosme Vidal-, gracies pel seu suporto Crec que 
era necessaria una moció com aquesta per almanco posar des 
del no t re grup i veig que des d'altres posar damunt la 
taula imentar plasmar que entenem que la cooperació h.i ba 
de ser i entenel1l que la política es pot fer des del Govern 
Pero també amb unes directrius que de tant en tant podem 
donar nosaltres, i que creim positiu que s'acceptin qua n es 
donen. 

--

Referent al que voste ha dit, miri, jo quan feia aques
ta moció he estat molt alerta a no ferir sensibilitats, i 
per aixo al punt número 7 jo li accept el que voste diu, 
11 a mantenir". 10 vaig posar 11 afer tot el necessarí 11 per
que la Sra. Consellera, se'n recordara, el dia de la inter
pel'lació va dir que feia feina en aquest aspecte, i que 
volia arribar a acords, i volia mantenir aquest programa; 
pero jo per no ferir cap sensibilitat, havia posat aixo. 
Pero, vist el que se'ns ha contestat per part de la dipu
tada del PP, jo li agraesc aquesta correcció, perque cree 
que així esta molt millor. Queda molt millor, ja que no 
ens l'ha d'aprovar el Grup del PP; per tant, posem "a 
mantenir" en lloc de "fer el necessari per mantenir" . 

Sr. Tejero, és cert que hi ha aquest acord de la Cam
bra, almanco s'ha tornat dir aquí dins, i acceptam reti
rar aquest punt número 2. El que volíem de qualque 
manera era recordar perque no ens quedi una vegada 
més a final d'any i estiguel1l sense la Llei del menor. És 
bo recordar-ho de tant en tant; avui ja ho hem fet, pero 
no ens costa gens tampoc retirar aquest punt, perque -
com diu voste- hi ha un acord d'aquesta cambra en que 
donam fins a final d 'any. Per tant, ja hem aconseguit el 
nostre objectiu, que era recordar que aquesta llei s'ha de 
fer, i entenem que es pot retirar. De totes maneres, 
gracies per la intervenció que ha fet, crec que ha com
pletat un poc la nostra, i crec que esta dins la línia 
d'aquesta moció; i per tant, res a dir. 

Sra. Vidal, gracies pels punts que ha dir que veu bé; 
i només he de dir-li que és cert que moltes vegades 
trobam, jo diría l'excusa, deIs diputats del PP quan pre
sentam una moció, que les coses es fan. És clar que 
nosaltres entenem el contrarí, perque si no, no presen
taríem les mocions. 10 el que voldría és que qualque 
día, quan se sortís aquí, se fos més clar, de dir com es 
fan aquestes coses. Nosaltres, principalment en segons 
quines coses, quan diu vos te un projecte de centres de 
menors, jo crec sincerament que no hi ha cIarament 
definit un projecte de centres de menors. No hi ha un 
projecte de centre on posi unes condicions, com puguin 
ser un espai suficient, les mesures que hi ha d'haver, 
l'atenció medica i psicologica que han de tenir aquests 
centres, oferir una xarxa de sortides als nins... Hi ha 
massa punt enlaire. Nosaltres creim que hi ha centres 
que ha fan, tot aixo, pero estaria bé agrupar i tenir clar 
a veure que han de fer aquests centres, perque per 
exemple, podem tenir un centre que a partir de tres 
mesos ja no és un centre de díagnostic sinó un centre 
residencial. 

10 crec que totes aquestes coses ... , aquesta moció 
nostra era oberta, no teníem tampoc una cosa tancada; 
jo entenia que en el termini de tres mesos el Govern de 
la Comunitat Autonoma podría fer un replantejament 
general d'aquests centres i explicar a aquesta cambra 
que es vol als centres. la Ji die, hi ha centres que tenen 
coses, pero jo el m'agradaria és que el Govern fes una 
cosa global, i tenir ciar quin centre éso Perque Ji record, 
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i aixo és el que li deia al principi, quan es tancaren uns certs 
centres hi va haver una mica de descontrol, passar uns nins 
d'un centre a un altre ha suposat, baix del nostre punt de 
vista, unes precipitacions, que abans havien de tenir exacta
ment definit quan llevam un nin d'un centre, a veure a quin 
centre va, i a veure si tenia les mateixes condicions que en el 
centre del qual el llevavem. Aixo cree que no es va produir, 
i per aixo ha demanavem. 

Del punt número 7, que per a nosaltres és molt impor
tant, quan voste diu que volen mantenir aquest programa, 
pero insinua -o jo ho entes aixÍ- que no sera mantenir 
aquest programa amb el Grec. Jo li vull dir una cosa: nosal
tres volem que es mantengui aquest programa, aixo és cert; 
el que passa és una cosa, que no voldríem amb aquestes 
paraules -i jo ho he pogut interpretar així- dir que perque 
el Grec ha tirat una protesta al carrer, com ha dit el director 
general aquests dies, que s'esta polititzant el tema, nosaltres 
aquí veim una cosa perillosa: observam que darrerament per 
part deIs membres del Govem, almanco que han entrat dar
rerament, hi ha una tendencia a dir que quan les coses no 
van així com el Govem vol, o com el director general de 
tom vol, la cosa s'esta polititzant. Aixo és entrar en un camí 
que nosaltres veim perillós, perque jo crec que no és que 
s'estigui politizant, cree que les reivindicacions d'aquest grup 
són logiques, eHs han mantengut -i arnés, li dei a al principi
que si aquest programa esta reconegut per totes les entitats 
que hem anomenat diferents vegades en aquesta eambra, 
entitats públiques privades, per part de la justícia, esta re
conegut com un bon programa, fins i tot un bon programa 
que hem transmes a altres comunitats autonomes, no veim 
per que no hem de mantenir aquest programa concret. El 
contrari seria no acceptar que aquest programa ha anat bé. 

Aleshores per aixo em pareix molt positiu el que ha dit el 
Sr. Vidal, perque jo crec que s'ha de mantenir el program 
socioeducatiu del Grec, perque és aquest programa que 
coneixem i que nosaltres hem alabat. Per tant canviar aquest 
programa no ens pare ix bé; i que al punt 7 agrairia que es 
plantejas mantenir exactament com s'ha fet fins ara, perque 
crec que l'experiencia és un grau, i a aquesta gent no li po
dem llevar una experiencia que tothom ha reconegut que ha 
anat bé. Per tant, jo li agrairia que votas aquest punt 7, 
mantenir aquest programa amb el Grec, perque si no, es 
podria interpretar que és a causa d 'unes protestes que han 
duit al carrer; i vostes el que diuen és "volem mantenir 
aquest programa, pero no amb els que han protestat", i aixo 
seria una cosa que nosaltres no podem acceptar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Intervencions en contrareplica? Sr. 
Vidal, té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
En la meya intervenció li he dit, Sr. Sansó, que sí, que 
ens pareixien bé tots els punts que presentaven, i que els 
donarÍem suport. No em faig enrere, pero no obstant 
aixo, voste mateix ha ha reconegut, pero no ha deixat 
clar si ha retirava o no, que els punts 2 i 3 pareix ser 
que ja han tengut una aprovació, sobretot el punt 2, que 
assenyalava l'any de 1994 com a termini per a aquest pla 
del menor. El punt 3 pareix ser que també -d'aItres 
intervencions ho he dedult- el projecte de centres de 
menors també es va aprovar. Per tant, quant al punt 2, 
no he entes bé el que deia voste, si ho retirava o no. Si 
ha retira, doncs ja no hi ha cap pega. Al punt 3 ens 
queda el dubte entre el que ha dit voste i altres inter
vencions, si ja esta aprovat o no . De tates maneres, als 
altres punts tendra el nostre suport, o sia que els vota
rem favorablement; i en tot cas, com que queden dues 
intervencions més, si aquest punt 3 noi se'ns aclareix 
més fins a aquest moment, ens abstendríem, no és que 
el votem en contra; i els al tres els votarem a favor. Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. El Sr. Tejero té la paraula. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Grades, Sr. President, señoras y señores diputados. 
Solamente quiero reiterar, agradecer que hayan tenido 
en consideración el punto 2 con respecto a las propues
tas de resolución, y hacer algún comentario al hilo de las 
intervenciones subsiguientes que ha habido. 

Nos reiteramos en apoyar todas las medidas. En 
argumentos históricos -yo no sé si históricos o histéri
cos, podríamos acabar si nos retrotraemos hasta hace 23 
siglos, cuando Aristóteles decía que un hijo o un esclavo 
son propiedad, y nada de lo que se hace con la propie
dad es injusto. A este paso se oye cada cosa, cuando 
estamos muy cerca del siglo XXI todas las consecuencias 
no parecen muy coherentes. 

Fundamentalmente querría explicar con respecto al 
apartado 7, que antes no he manifestado, estamos abso
lutamente de acuerdo con la propuesta del Sr. Cosme 
Vidal, porque realmente vale la pena aclarar algunoS 
puntos que aquí se han manifestado. Evidentemente el 
Grec, como entidad colaboradora, entidad privada, plan
tea un programa propio, y ha de quedár claro a toda la 
sociedad y a toda· esta cámara que es un programa pro
pio de un grupo de personas que se establece en entidad 
colaboradora. No es un programa ni del Ministerio de 
Asuntos Sociales ni de la Comunidad Autónoma; y la 
Comunidad Autónoma ha hecho bastante poco hasta el 
momento para que este programa se lleve a cabo. 

--

==========================================================~~ 
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Evidentemente, hasta ahora -y vale la pena recordar
durante los cinco años de gestión después de la firma del 
convenio, se podría haber hecho una planificación o una 
previa preparación ante la resolución de estos problemas que 
podían surgir tal como ahora. Lo que sucede es que dentro 
de las dos vías que el Ministerio de Asuntos Sociales tiene -y 
vale la pena recordarlo- para subvención, una de ellas, que 
son las subvenciones de régimen general del presupuesto del 
propio Ministerio de Asuntos Sociales, a organizaciones no 
gubernamentales en su ámbito de gestión, que hasta el uno 
de enero era Ceuta, Melilla y las Islas Baleares, con lo cual 
ahora mismo legalmente no es posible que el Ministerio de 
Asuntos Sociales en sus propios presupuestos aporte subven
ción a este programa. Sí en cambio es posible a través del 
0,5% del IRPF, pero que es un programa de ámbito nacio
nal, como todos muy bien saben, y hay firmados unos conve
nios y está fundamentado en función de una comisión de 
evaluación, con lo cual la intervención -por mucho que se 
quiera decir aquí- del Govern necesariamente es nula, no 
tiene por qué existir. 

Vale la pena recordar con respecto a este punto, porque 
parece que se intenta confundir, nosotros queremos realmen
te que cuando se plantea una situación asimismo, como usted 
muy bien ha dicho, se habla de que se ha politizado el tema; 
cuando los que estamos en política no nos hacemos eco de 
la situación social, es que no nos hacemos eco, y cuando nos 
hacemos eco es que se politiza, ¿a qué venimos aquí?, ¿a 
jugar a los bolos o qué? Entonces este famoso programa está 
claro que tiene una historia y un funcionamiento, y es un 
programa que hoy por hoy no lo hace nadie en esta comuni
dad autónoma. Y así como en Cataluña el Ires y otras insti
tuciones lo hacen, y es un programa de una alta rentabilidad 
social, no rentabilidad política, pero sí rentabilidad social, 
y a medio o largo plazo no se puede, a nuestro modo de ver 
es bastante poco presentable, decir que se llamará un progra
ma de educadores de calle de donde sea; no se puede mante
ner, y me parece poco serio, evidentemente cuando además 
sabemos que incluso a los representantes de estos educadores 
se les ha negado un aval para un préstamo antes de conse
guir la subvención que esperan conseguir a través del Minis
terio de Asuntos Sociales, realmente parece que, no sé si es 
cuestión de voluntad, de meigas o algo así, pero lo que está 
claro es que no parece que haya mucha voluntad, y sería 
realmente lamentable que un trabajo claramente reconocido, 
como usted muy bien ha dicho, por instituciones de juristas, 
por asociaciones de barrios, por todas las personas que traba
jan en el ámbito, pudiera desaparecer simplemente por una 
Cuestión presupuestaria, que vale la pena recordar y repetir 
que en cuatro años se ha multiplicado por cinco el presu
puesto dedicado a menores de la Conselleria de Governació, 
y asimismo, como anteriormente también se ha dicho, par
tiendo a la hora de conseguir las transferencias, de un presu
puesto de unos 200 y pocos millones se llegó a 700 millones, 
Con el gran regocijo y contento de toda la comunidad, pero 
en este caso específicamente de la propia consellera, que en 
Su momento lo reconoció. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero. Sra. Vidal, en torn de contrare
plica té la paraula. 

LA SRA. VID AL 1 BURGUERA: 

Moltes gracies, Sr. President. Jo voldria aclarir el 
tercer punt, abans de passar a votació , que entenc que 
per coherencia com el primer, aquest parlament va 
aprovar elaborar un pla de centres del menor. El Go
vern es va comprometre a dur-lo a aguest parlament 
dins l'any 1994; i entenc que per la mateixa coherencia 
entenem que presentar aquí un projecte de centres no 
entraria dins aquest pla, o podria ser un element distor
sionador, perque un pla del menor contempla centres, 
com he dit, contempla programes i contempla una serie 
d'actuacions. I evidentment, elaborar en tres mesas un 
projecte de centre, entenc que seria un element distorsi
onador. Per tant, nosaltres no podem estar a favor d'a
quest punt per coherencia. 

Després m'agradaría aclarir el que fa referencia al 
punt 7, i deixar-nos de demagogies. Al punt 7, l'únic 
que ha de sortir beneficiat ha de ser el menor. L'únic 
que el Govern, el Partít Popular, i crec que tots d'aquÍ 
volem és la seva defensa. Per tant, que ha passat aquí? 
Ha passat el que s'ha explicat aquí, que hi havia una 
associació que es diu Grec, que he reconegut la seva 
qualitat de feina, i que tot ha tenim en compte. Pero no 
ens hauríem de passar el mateix aquí que a un poble 
quan se'n duen el cap ella o se'n duen el metge la gent 
protesta perque no saben com ha faran. Aquí s'han fet 
unes propostes d'actuació, el Ministeri ha pagat cinc 
educadors, el Govern en vol pagar quatre; s'ha fet una 
proposta i no ha anat bé. Per tant, el que nosaltres hem 
dit aquí és que no volem, el Govern no vol, que aquests 
nou educadors de barri deixin de fer feina sobre e1s 
barris. 

Volem que l'atendó hi sigui, i el compromís que dia 
1 de juny aquestes actuacions quedin cobertes. La resta 
és demagogia pura, i des d 'aquí no es pot defensa d 'un 
grup ni de l'altre, ni quí ha ha fet millar, ni qui ha ha 
fet pitjor. Es reconeix la feina del Grec -ha tornam repetir-
pero entenem que la preocupadó és el menor, i el 

Govern pagara aquests quatre educadors que resten, el 
Ministeri d'Assumptes Socials pagara els cinc educadors, 
i amb aquests recursos economics tirarem endavant el 
projecte d 'educadors de carrer a Palma. Que quedi clar, 
la resta demagogia pura; i jo crec que dit aixo, queda 
ben ciar quina és l'actuació del Govern. A la resta de 
punts ja ens hem manifestat en quin sentit. Al punt 8, 
entenem que com que el registre de centres esta creat, 
no cal tampoc votar-lo perque ja és una evidencia. 
Moltes gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vida!. Arribat a aquest punt, i abans de 
passar a la votació, entenc que el punt segon de la moció 
queda retirat per part del grup que la proposa. DeIs altres 
que s'han de sotmetre a votació, entenc que hi ha petició de 
votació ... sí, Sr. VidaI? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, demanaríem votació per separat 
del punt número 3. 

EL SR. PRESIDENT: 

Hi ha més peticions? Sí, Sr. Peralta? 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, Sr. President. Voldria petició separada del punt 3 
també. el 5 i el 9. 

EL SR. PRESIDENT: 

Hi ha més peticions de votació per separat? 

Passarem en primer lIoc a votar els punts primer, quart 
i sise. Es pot fer votació conjunta d'aquests punts? Sí, Sra. 
Salomo 

LA SRA. SALO M 1 COLL: 

Sí, Sr. President, nosaltres voldríem votació per separat 
d'aquests punts. 

EL SR. PRESIDENT: 

Votarem tots els punts per separat. 

Votació en primer lloc del punt primer. 

Senyores i senyors diputats... Prec que seguin als seus 
escons, per favor. 

Punt primer, senyores i senyors diputats que voten a fa
vor, es volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Queda aprovat el punt primer per unanimitat. 

Votació del punt tercer. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? Gracies. poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? Gracies, 
poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s' abstenen? Gracies, po
den seure. 

25 vots a favor, 29 en contra, 5 abstencions. Queda 
rebutjat el punt tercer. 

Passam a la votació del punt quart. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 
Gracies, poden seure. 

Abstencions? No n'hi ha. 

30 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat el punt número 4. 

Passam a la votació del punt número 5. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

58 vots a favor, cap en contra, una abstenció. Queda 
aprovat el punt número 5. 

Passam a la votació del punt número 6. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

30 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat el punt número 6. 

Passam a la votació del punt número 7. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? Gnkies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

30 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat el punt número 7. 

Passam a la votació del punt número 8. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor , es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Queda aprovat per unanimitat el punt número 8. 

============================================================~~ 
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Votació del punt número 9. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor , es volen 
posar drets, per favor? Gnkies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

58 vots a favor, cap en contra, una abstenció. Queda 
aprovat el punt número 9. 

III.l) Proposició no de llei RGE núm. 2534/93, presenta
da pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a declara
ció de la Serra de Na Burguesa Pare Natural. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que corres pon a 
proposicions no de llei. Veurem en primer !loe la 2534, del 
Grup PSM i EEM, relativa a declaració de la Serra de Na 
Burguesa Parc Natural. Té la paraula pel grup proposant la 
Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL I FERRER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aques
ta proposició no de llei que avui es presenta en aquesta cam
bra va ser registrada dia 9 de setembre de l'any 1993, i va ser 
basicament motivada pels desastres que el foc havia provocat 
dins aquest estiu en aquesta zona de la serra de Tramuntana. 
Si en el mes de setembre, quan presentarem aquesta proposi
ció, consideravem que la declaració de pare natural era ne
cessaria, a hores d'ara, després de vuit meso s i a prop d'un 
aItre estiu que tornara venir sec, i per aixo el perill de foc és 
major, ara ho considera m urgent. 

EIs reiterats incendis que varen assolar alllarg de l'estiu 
passat les muntanyes i els boscos de Na Burguesa, han posat 
de manifest la importancia d'aquest reducte natural, tant des 
del punt de vista ecologic com des d'una optica lúdica; ates 
que la major part de la zona es destina a usos d'especial 
incidencia turística i recreativa. Palma, Puigpunyent i Calvi
a, que són els tres municipis que tenen terrenys dins aquesta 
serra, a les seves normatives ja recu!len i apliquen mesures de 
protecció en materia urbanística, pero l'experiencia ha 
demostrat que aquest nivell de preservació no és suficient 
per garantir la conservació del valors naturals. Conscients 
d'aixo, els tres ajuntaments han aprovat en sessions plenaries 
que aquesta zona sigui declarada parc natural. 

En conseqüencia la proposta de declarar parc natural de 
Na Burguesa obeiria a diferents objectius, com per exemple 
serien gestionar l'area, a fi de garantir escrupolosament 
l'aplicació de la protecció legal, restaurar la vegetació i altres 
elements naturals o paisatgístics degradats. i crear la infra
estructura necessaria per a l'ús públic de la pobJació resident 
i turística, que sigui compatible amb les exigencies de con
servació. La declaracíó de parc natural de Na Burguesa, a 

diferencia del que proposavem abir ele sa Dragonera, 
hauria de seguir la [rarnitació urgent prevista a la Lle i 
4/1989, de 27 de mar~, ele conservació deIs espais natu
rals i de la flora i fauna silvestres. A l'a rticle 15.2 110m 
preveu que en casos excepcionals -i aquest pensam que 
ho és- es podran declarar pares sen se previa aprovació 
del Pla d'Ordenació deis recursos naturals, í aquest 
s'haura de redactar en el termini d'un any. 

És evident que les circumstancies aconsellen no de
[llorar més aq Llesta declaració. Possiblement aquesta 
proposició no de !lei lengui també e l vist-i-plau de t015 
els grups. També és necessari e l concurs entre els ajun
taments que hi tenen una part del seu terme mun icipal, 
i també deis propietaris dels terrenys ja que e ls seu 
dre15 j interessos hau ran de ser tenguts en compte for
<;osament, intentant cercar una solució satisfactoria per 
a tots, que permeti la proteccíó d 'una zona especialment 
castigada en aquests darrers temps. 

No podem permetre que j'autentic pulmó de Palma 
i de I area metropolitana que l'abasta es mori per no 
haver posal remei guan tocava. Senyores i senyors dipu
tats, pensam que aquesta proposició s'hauria d 'aprovar 
per unru1imitat, i només aixo, sinó instar el Govern que 
ho faci a la major brevetat possible. Moltes gracies. 

(El Sr. Vice-presidenc primer substitueix el Sr. Presi
dent en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadel!. Altres grups que vulguin inter
venir? Per part del Grup MIXT té la paraula el Sr. 
Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, enyores i senyors cliputats. lntervenc 
des de l'escó perque si bé és una proposició no de llei 
important, és una proposició que té poe a discutir. 
Aquí el plantejament és que s'ba ele declarar la sena de 
Na Burguesa pare natural, pero en el seu conjunt, no un 
tros de la serra de Na BUTguesa, ja que esta dividjda en 
diversos municipis. Aixo és una cosa tan evident, que 
crec que no fan falta més comentaris, i dir senzillament 
que donarem suport a la proposició no de llei. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA té la paraula el Sr. Pallicer. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Senyores i enyors diputats. Quan avui de matÍ re
dactava aquesta inte rvenció. des de la finestra de ca 
nostra veia a Burguesa. Aquesta muntanya. que molts 
de ciutadans de Palma i d'altres indrets de les Illes tenen 
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an present, per a nosaltres, els calvianers, és part de la nos
ra historia, i és una de les muntanyes, juntament amb el 
Jalatzó, més emblematiques. Quantes histories hem sentit 
:ontar als nostres pares i padrins? Sobre la recerca d'esclata
iangs, sobre la ca<;a del conill, sobre la casta de tords amb 
'Hats... Histories del passat que contenien tota la saviesa i 
:ambé, a vegades, l'exageració propia del narrador; també 
lquella vida deis talladors de pins, que comens;aven a un cap, 
¡ després d ' una decada arr.ibaven a I'altre IÍmit del terme; i 
lIavors també el carreters, baixant carregats de feixines pels 
::amins de carro cap als forns de Palma; així com els carre
ters també carregats amb troncs cap a les fusteries. 

Dins aquesta muntanya, no ho dubtin, hi ha una gran part 
de la historia de Calvia, del meu poble. Per aixo, ja quan es 
va fer I'avans;a del Pla General d'Ordenació Urbana, alla per 
1988, una de les actuacions principals era fer parc a Na Bur
guesa. Hi havia per part deIs calvianers un acord tacit de fer 
aquest parco Aquest sentiment va sofrir una forta sobatuda 
Cjuan a pat-tir del 1992 i en menys de dos anys Na Burguesa 
va sofrir més de 17 incendis. El sentiment d impotencia que 
un exp riment que el capricis del vent i del foc fan que 
milers i milers de pins quedin cremats en un espai d'hOl'es, 
quan han costat decada perqlle la propia natura els reprodu
eixi' i quao un veu que aquel! paisatge que havia vist des de 
sempTe qlleda esbolTat i canviat per un altre, trist i amb 
color de fosca, el entiment eI'impotencia s'uueix al ele la 
tristor. 

Per tot aixo, l' Ajuntament de Calvia, seguint aquella idea 
inicial, formalment va demanar al Govern que es fes la decla
ració de pare natural. Pero hem de reconeixer que Na Bur
guesa és una llnitat morfológica i ambiental, i que pertany a 
tres municipis: Palma Calvi¡l i Pl.1igpunyent cadascun el ells 
amb superficies djstintes' pe.rque Puigpunyent, per exemple, 
just hi té unes 35 hectarees, mentre que la proporció del 
territori deis altres dos ajuntaments Calvia i Palma, és d'a
proximadament dos ter¡;os de Calvia i un ter¡; de Palma. 

Pero així i tot, creim que és imprescindible que es faci 
parc natural tata Na Burguesa, no just una part, perque a 
més de tenir un interes ecologic important, de flora, fauna, 
en temes d'espelologia, i que pot servir de camp d'estudis, 
també té un atractiu de Heure, i que per tant requereix un 
tractament d'unitat amb el Pla d'ordenació de recursos natu
rals, com amb el Pla rector d'ús i gestió. 

Na Burguesa és el mostrador ele la nostra badia ele Palma, 
i té per tam un valor estetic i turistic ele primer ordre. J 
com que el foc no coneix fronteres, ni límits municipals tal 
jUnl ens du a demanar que es declari pare tot el conjunt de 
Na Burguesa' i creim que la cIeclaració s' hauria de fer tan 
aviat com fos possible, és a dir u.tilitzant la via del clecret tal 
com ha apuntat la Sra. Diputada, perque poguéssim comen
s;ar a fer les actuacions que tant el Pla d 'ordenació de recur
sos com el Pla rector d 'ús i gestió determinassin. Quedaria 
lIavors un element molt important a tenir en compte, que és 
el de la Junta Rectora o Patronat del futur parco Aquí creim 
que els ajuntaments implícats i els propietaris, juntament 

amb el Govern, en aquest cas la Conselleria d'Agricultu
ra, haurien d'arribar a acords de gestió assumibles i con
sensuables. 

Creim, senyores i senyors diputats i diputades, Sra. 
Diputada, que Na Burguesa s'ha de recuperar deis in
cendis perque sigui el mirall d'un tros d'una illa molt 
estimada de la Mediterrania. 1 declarar-la parc natural 
és un pas molt important per assolir tots els objectius. 
Quan acabava aquest escrit, avui de matí, he aixecat el 
camp, i mirant per la finestra me n'he adonat que Na 
Burguesa ha torna! vella. No és vera, és grisa. Esperam 
que ben avíat la puguem tornar veure jove i amb for~a. 

Evídentment, Sra. Diputada, aquesta proposició no 
de llei té el nostre suporto Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Pel Grup PP-UM té la paraula 
el Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente, señoras, señores diputados, 
escasas y escasos señoras y señores diputados presentes. 
Quiero empezar por decirle que la felicito, Sra. Vadell, 
por la presentación de esta petición, con la cual nosotros 
estamos completamente de acuerdo, y decirle también 
que a la vista del escaso número de diputados que hay 
en la Cámara en este momento, el escaso número de 
espectadores y de periodistas, yo creo que no debe desa
nimarle en este sentido, porque me parece que eso se 
debe más al acuerdo generalizado que todos sentimos 
por esto, que a la falta que pudiera tener de interés el 
tema. Desgraciadamente es más interesante siempre 
cuando hay controversia. y controversia cuanto más 
dure mejor, que cuando hay acuerdo entre todos. 

De mis noticias puedo decirle que el Gobierno está 
elaborando ya el Plan de ordenación de recursos, con
cretamente el tema de los límites, que ha citado, me 
parece, el Sr. Pascual. Es UD tema que efectivamente 
afecta a tres municipios, y que además telúa algún 
problema para buscar algunas caracteríslicas homogé
neas y los valores naturales también igualmente homo
géneos de la zona. Está en contacto con los tres ayun
tamientos, según me dice el conseller de Agricultura y 
Pesca, no solamente a efectos de límites, sino a efectos 
también de sistema de gestión, hay diversas posibilida
des, que pasan desde una gestión hecha por los ayunta
mientos junto con la Conselleria de Agricultura, hasta 
una gestión de la Conselleria de Agricultura con un 
órgano, un patronato, una junta en la cual intervengan 
los ayuntamientos; por consiguiente se está en ese cami
no decididamente. 

Yo estoy de acuerdo, sin embargo, con usted en el 
tema de la urgencia; si bien, como también ha mencio-
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nado, el tema de la urgencia yo creo que no viene de la even
tual utilización o urbanización del parque, como usted mis
ma ha dicho -o de la zona o del ámbito del parque o próxi
mo a él-, que eso creo que está suficientemente garantizado 
por los planeamientos de los municipios. por la Ley de espa
cios naturales, etcétera. Sin embargo hay un problema que 
surgió el año pasado concreta mente, el problema de los 
incendios y en ese sentido también me a egura el Gobierno 
que se ha hecho este año un especial plan de prevención de 
la zona para evitar el desastre que ocurrió el año pasado por 
la intervención de la mano humana. 

Yo no me he querido extender más. ni consultar más al 
gobierno en ese sentido, porque el próximo martes hay una 
comisión de Economía dedicada concretamente a la explica
ción por parte del conseller de Agricultura y Pesca, y me 
imagino que todo el equipo de la Conselleria, de las medidas 
de prevención de incendios; y en concreto tendremos la 
oportunidad de escuchar las que se refieren a esta zona en 
concreto. Eso sí me parece efectivamente muy urgente, y en 
cuanto a la declaración, me parece que se debe de hacer lo 
más rápidamente posible, pero sin ninguna duda de común 
acuerdo con los ayuntamientos. Espero que el mismo acuer
do que reina entre todos los grupos en la Cámara para pedir
le al Gobierno que declare lo más rápidamente posible este 
parque, reine también en las administraciones competentes 
intervinientes en el asunto, para que efectivamente pronto 
sea una realidad , y una gran realidad para todos. Nada más, 
muchas gracias, Sr. Presidente. 

(El Sr. President repren La direcció del debat) . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Hi ha més intervencions? 
Sí, Sra. Vadell , té la paraula. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Molt breument també, només vull 
agrair a tots els grups la unanimitat que hi ha hagut en 
aquest tema, la sensibilitat es veu que és cosa de tots, i no
més voldria fer menció de la intervenció tan emotiva que ha 
tengut el Sr. PalJjcer. Cregui Sr. Pallicer, que per a voste i 
per a tots eJs calvianer i ciutadans és important, pero sapiga 
que també per part de tots els altres ciutaelans ele Mallorca , 
teniJ11 un territori 1110lt petit envoltat per la mar, també som 
solidaris qua n veim que hi ha un desastre d 'aquesta magni
tud sigui a a Burguesa, o sigui a Pollen~a o iguj a qual
sevol altre LLoc; ens fa mal igualment que a ls ca lvianers, enca
ra que no ho tengue m pre ent cada día 'luan passam per aUa. 

E n la meva primera intervenció no he fet menció si havia 
de ser UD sol parc o tres, perque ho c1011ava per feto E fecti 
vament a Burguesa és una lInitat geomorfologica , ¡ encara 
que hi hagi tres munici pis implicats ha ele ser un sol p are. i 
aquest pare s ' lla de ges tionar eonjuntame nt amb els tre 
municipis i el Govern, i els propietaris . 

Vull agrair, i només instar el Govern que faci la via 
possible, que ha declari rap idament, i després vendran 
les negociacions. Si el pare esta declaral es podra actuar 
en segons quines coses que són ben necessaries. Moltes 
gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Hi ha intervencions en contra
replica. No hi ha intervencions. En conseqüencia del 
debat, deman si es pot considerar aprovada per assenti
ment aquesta proposició no de llei. 

Queda, ido, aprovada per assentiment. 

III.2) RGE núm. 111/94, presentada pel Grup Parla
mentari MIXT, relativa a manteniment del diposit de 
sementals de Manacor. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam a la sega na proposició no de llei, que és la 
111/94, presentada pel Grup Parlamentari MIXT, rela
tiva a manteniment del dipósit de semental s de Manacor. 
Abans de comen<;¡ar el debat d'aquesta proposició no de 
llei , voldria fer l'observació que aquesta presidencia, 
d 'acord amb la Mesa, entén que a una proposició no de 
llei es poden presentar esmenes per part deIs grups dis
tints al proposant. S'ha pre entat una esmena a aquesta 
proposició no de !leí del Grup Parlamentari MIXT pro
posada pel mateix grup o i jo entenc, el acore! amb la 
Mesa, que en qllalsevol cas el que pot fer el proposant 
és modificar al lIarg de la eva intervenció els termes ele 
la proposició no de llei si cap grup no si oposava. 

En conseqüencia entenc que el debat es fara sobre el 
text inicial ele la proposició no de (jei í és una qüestió 
que queda a eriteri de] PI.e entrar o no en modificacions 
de la proposta iniciahnent presentada. En conseqüencia, 
té la parauLa pel Grup Parlamenta-rí M1XT el diputat Sr. 
Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Dia 10 de 
gener d'enguany es va emetre resolució de la Secretaria 
d'Estat d'Administració Militar per la qual s'ordeml el 
trasllat deIs centres de reproducció equina de Bétera, a 
Valencia; L'Hospitalet del L1obregat, Barcelona; i de 
Manacor, Illes Balears a Torre del Abejar, Saragossa. Dia 
15 del mateix mes, o sigui cinc dies més tard, va entrar 
el Grup MIXT aquesta proposició no · de llei demanant 
que el Parlament de les Illes Balears sol-liciti al Govern 
de I 'Estat la conservació del dipósit de sementals de 
Manacor i la millora de les seves instal'lacions i serveis 
per tal que es pugui equiparar a altres diposits que es 
mantenguin en funcionament a la península. 
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Intentaré explicar la importancia que té el manteniment 
:1 diposit de sementals de Manacor per a molts de mallor
lins, menorquins, eivissencs, i possiblement per a algun 
rmenterer. En aquests moments al centre de Manacor hí ha 
) sementals, n'hi ha 7 de trotadors, 4 cavalls de pura ra<;a 
pan yola, 4 arabs , una de ra<;a menorquina, que per cert no 
de l'Estat sinó que és de la Comunitat Autonoma, 2 pura 

ng anglesos, un cavall anglo-arab i un gora; total 20. Els 
itjans humans, el personal que esta al centre són, a més 
un militar, un oficial superior que esta al comandament, 
1 mestre ferrador, un manescal, sis especia listes, i entre 35 
~o soldats, que són mallorquins que fan el servei militar 
uí, a ca nostra. 

Pero també hí ha una altra dada inportantíssma que s 'ha 
: remarcar. DeIs aproxímadament 6.800 ramaders críadors 
le hi ha a tota Espanya d'equins, n 'hi ha 2.100 a les Illes 
Ilears, o sigui quasi el 30%. Hem de recordar que la pobla
S de les Illes Balears és un poc menys del 2% de la pobla
S espanyola, i en canvi de ramaders criadors de bestiar n 'hi 

el 30% . Ciar, aquest 2.100 són petits, són uns criadors 
le tenen una egua. que en tenen dues o en tenen tres, pero 
hi ha molts pocs que en tenguin moltes; una cosa que esta 
::>lt dividida i molt estesa en el món de la pagesia. 1 a més 
una cosa de no només afecta una comarca com pugui ser 
de Manacor, sinó que afecta tota l'illa de Mallorca. Hem 
recordar que hi ha dos hipodroms, el de Son Pardo i el de 

anacor. Pero també afecta l'illa de Menorca; també hi ha 
's hipodroms, un a Maó i un a Ciutadella. També afecta 
!la d'Eivissa; hi ha dos hípodroms, un a Sant Jordi i un a 
nt Rafe!. 

Per tant no és un tema d 'una comarca, és un costum, és 
.a activitat estesa alllarg de les Illes Balears: 2.100 criadors 
bre 6.800 d'Espanya. En aquests moments deIs 7 cavalls 
ltadors sementals que tenen al diposit, n'hi ha 2 que són 
lcks: en Barclays i en NapoLitain. S'ha de dir que un fill 
m Barclays, un poltre que té dos anys, que es diu Varclays, 
el record de les Illes Balears deIs dos anys, ha anat a 1 20, 
e per als senyors que no ho saben, és una velocitat consi
rablement alta, i que possiblement a Fran<;a, a Europa, i 
el on hi ha els grans cracks del món, no davallen massa 
!s als dos anys. Vull dir que aquest poltre, si no es desba
:a, pot ser un primera fila. 

També s'ha de dir que hi ha hagut des del 1985 en<;a una 
olosió en el món del tro1. Actualment neixen a les Illes 
lears quasi 300 poltres; i en el Gran Premi de I'any passat, 
a meya informació no és incorrecta, va guanyar un cavall, 
e es diu Taquin B, que és fill d'en Jaleo Pirosca, que és un 
)ducte mallorquí. Aixo no havia passat, almenys fa molts 
mys, per no dír que no ha passat mai. Sempre, o normal
:nt els poltres que guanyen el Gran Premi deIs 3 anys 
en ser fills de cavalls estrangers, normalment francesos. 
) bé, en aquest cas ja tenim un semental mallorquí, que 
en Jaleo Pirosca, que encara corre, per cert, que ha tengut 
producte que ha guanyat un gran premi. Aixo ens dóna 

importancia no només del trot, sinó I'evolució en positiu 
e ha tengut aquest esport a les Illes Balears, de tal manera 

que és I'esport nacional de la nostra terra. Evidentment 
les Illes Balears són la nostra nació, i el trot és l'esport 
nacional de les Illes Balears. 

I els preus? I que passa si se'n duen el diposit de 
sementals a Saragossa? En primer lloc, d'una raó que 
hem de parlar és preus. Si un pages vol dur la seva la 
seva egua a en Barclays o a en Napolitain, als dos bons, 
tarifes: menys de 5.000 pessetes. Si un pages vol dur una 
egua a un semental privat, 30.000 pessetes per entrar, 
30.000 pessetes en néixer, ja són 60.000. Per tant, estam 
que aquests sementals de l'Estat són un fre als preus. 

Arribats a aquest punt ens hem de fer una pregunta: 
és possible aturar que se'n duguin el diposit, o no és 
possible? L'Ordre de dia 10 de gener diu que entre dia 
18 de juny i dia 25 de juny s'ha de fer el trasllat deis 
animals i del personal de cap a Saragossa. Falta un mes, 
no arriba. És possible fer qualque cosa? La resposta és 
sí, rotundament sí. 

Sr. Conseller d' Agricultura, m' agradaria que m' escol
tas, perque crec que a voste li toca fer qualque cosa. 

(Rialles) 

Día 18 d'aquest mes, o sia d 'aquí a una setmana, 
esta prevista la firma d'un conveni a Barcelona -voste 
n 'esta assabentat, perque em diu que sí- entre el Minis
teri de Defensa, la Generalitat de Catalunya, i la Univer
sitat de Bellaterra a través de la Facultat de Veterinaria. 
Quan he llegit la resolució de la Secretaria d'Estat, són 
quatre els centres que s'han de traslladar a Saragossa, un 
deIs quals és el de 1 'Hospitalet del Llobregat, de Barce
lona. CIar, aixo s'atura, a Barcelona no es produeíx. No 
vol dir que quedin tots els cavalls, pero el centre roman 
a Barcelona. Per que? Perque es fa un conveni que, si 
em permeten, els llegiré aproximadament. No tenim el 
conveni, pero sí sabem de que va. El conveni consisteix 
en lligar el centre de l'Hospitalet del Llobregat amb els 
centres de formació professional de Barcelona per pro
moure, per recuperar oficis tradicionals del món deIs 
cavalls, com puguin ser selleters, ferradors o paradistes. 

També s'introdueix en aquest conveni la possibilitat 
d'investígar sobre trasplantaments d'embrions o inse
minació artificial; i quedaran a Barcelona un oficial 
superior, dos oficials, sis suboficials, 30 soldats, 20 
equids. El prefecte sera del Ministeri de Defensa, el 
subprefecte sera de la Generalitat de Catalunya, les 
despeses de cria cavallar, el Ministeri de Defensa es fara 
a carrec del personal i de la manutenció deIs soldats; i 
en canvi la Generalitat es fara carrec del manteniment 
del centre ¡del bestiar. 

La pregunta és, evidentment: el que s'ha fet a Cata
lunya no es pot fer a les Illes Balears? Molt bé. si es pot 
fer s 'ha de fer. Per tant estam encara a temps d 'aturar 
que es perdi una cosa tan important per a 2.100 rama-

--------------------------~ 
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ders de les Illes Balears, un ten; deIs que hi ha a Espanya, i 
aquest Parlament, el Govern subsegüentment, faci la feina 
oportuna per evitar un mal al trat í al món del cavall de les 
Illes Balears, que hi ha una sospita que si se'n va aquest 
diposit, encara que venguín l'any que ve el temps de la para
da, a llarg termini tothom té un convenciment que s'elimina
n1, perque no és logic dur-se'n els cavalls a Saragossa per 
després dur-Ios de cap aquí. Aixo no és logic. 

Per tant la proposició no de llei tenia un primer punt, 
que era demanar la conservacíó del deposit i modernítzar-lo. 
Ara, he de demanar a tots els grups parlamentaris que s'am
plil aquesta proposíció no de lleí a altres dos punts, perque 
després d'haver-Ia presentada va ser quan em vaig assabentar 
del conveni que es firmava amb la Generalitat de Catalunya, 
i per tant vaig considerar que era molt important afegir el 
punt número 2 i el punt número 3. 

Per tant, el Parlament insta en el punt número 2 el Go
vern de 1 'Estat a través del Ministeri de Defensa i del Go
vern de la Comunitat Autonoma a la suspensió d'aquest 
trasllat. Segon, a la recuperació deIs oficis tradicionals de les 
Illes Balears deIs món deIs equins, com he dit, ferradors, 
selleters o paradistes, lligant les activitats del centre de Ma
nacor am b l' escola de F ormació Professional d' aquesta ci utat, 
que alla n'hi ha una. Hi ha molts de joves que menen cavalls, 
es perd l'ofici de selleter, es perd l'ofici de ferrador, es perd 
l'ofici de paradista, i algun altre que hi pugui haver. 

En tercer lloc, a través d'aquest conveni hi podria haver, 
evidentment, activitats d'investigació, jo no en dic quines, 
perque sé que les circumstancies d'aquí no són les mateixes 
que les de Barcelona; no hi tenim facultat de veterinaria, 
pero hi podria ser, o aplicació de tecniques d'inseminació 
artificial ( ... ) trasplantaments d'embrions i al tres activitats 
com lloguer de sementals estrangers, que és possible, semen
tals de primera fila, d'aquests que corren el gran premi de les 
Ameriques a Fran~a o fins i tot constituir un diposit de 
semen d'aquests mateixos cavalls que no poden venir a Ma
llorca perque són massa cars. 

En darrer lloc, el punt número 3 és sol'licitar de l'Ajunta
ment de Manacor que renunci"i a la reversió deIs terrenys on 
situar el centre de reproducció, per que? Perque els terrenys 
són de l'ajuntament de Manacor i els facilita al Ministeri de 
Defensa des de fa quaranta o cinquanta anys, pero són per 
a aquest ús i, si se'n perd l'ús, reverteix a l' Ajuntament de 
Manacor. Per tant, demanar a l'Ajuntament que de moment 
renuncii a la reversió per no perdre el centre. Altra cosa pot 
ser que, d'acord amb I'Ajuntament de Manacor, es posi a un 
altre lloc, pero, en principi, nosaltres advocam perque quedi 
aquí on éso 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Passam al tom d 'intervenció deIs 
altres grups. Pel Grup PSM i EEM, Sra. Vadell, té la parau
la. 

-

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gnl.cies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Hauré d'anar alerta amb la terminologia per no provo
car les rialles deIs senyors diputats. 

Li he de dír, Sr. Pascual, que em va guanyar per ma, 
ja 1 'hí vaig dir en privat; la veritat és que supos que els 
50 quilometres que em varen separar ele Palma varen fer 
que voste presentas poc moments abans aquesta pro po
sició no de llei, perque quan ens varem témer per Ma
nacor -i jo particularment- de la resolució de la Subse
cretaría d'Estat, ens va preocupar moltíssim i supos que 
aquesta intervenció d'avui que, valgui dir-ho, he estat 
incapa~ d'escriure dues lletres seguides perque són tan 
evidents les pretensions que tenim que no volem que 
se'n vagin de cap manera els sementals de Manacor que 
no he pogut preparar mínimament un discurs perque 
esperava que fos un discurs carregat d'emotivitat com ha 
estat anteriorment el del Sr. Pallicer en parlar de na 
Burguesa. 

Efectivament, a Manacor hí ha aquest centre de 
reproducció equina, normalment en deim el quarter deIs 
sementals; té un arrelament important a Manacor, va ser 
fundat l'any 56, per tant, fa molts anys que tením el 
quarter de sementals dins Manacor. En aquest quarter, 
apart de 1 'activitat ramadera o de cría de cavalls, hi ha 
la possibilitat que molts de ciutadans manacorins i molts 
de ciutadans de Mallorca i de les Illes hi hagin pogut fer 
el servei militar i naturalment, si l'hi fan, no se'n van a 
un altre lloc i no han de sortir afora; per tant, ha estat 
un lloc per poder fer el servei militar amb una certa 
comoditat; aixo ha estat positiu per als joves de la nostra 
comarca i de la nostra illa. Per altra banda, hi ha una 
altra raó importantíssima, no només la militar, sinó que 
és que aquest centre de repraducció equina té com a 
finalítat mantenir i millorar el cens o nombre de cavalls 
que hi ha a Balears mitjan~ant l'encreuament de les 
egües de particulars amb els sementals que hi tenen, 
aixo reporta una activitat economica complementaria a 
moIts de ramaders de tot Mallorca i de les altres illes, 
pero principalment de Mallorca, que els suposa uns 
guanys addicionals al producte agrari o a l'activiatat 
ramadera; per tant, el Sr. Pascual ha fet una exposició 
de motius que practicament ho diu tot, aquests 2.100 
criadors es veurien molt afectats si el centre de repro
ducció se n'anas. Una aJtra cosa molt important és 
sobretot la incidencia que té dins el món de l'esport; el 
trat és l'esport nacional, com ha dit el Sr. Pascual, i les 
llles Balears es practicament l'únic lloc d'Espanya on es 
practica aqueix esport, és una activitat molt arrelada i 
als sis hipodroms que tenim a totes les Illes hi ha una 
activitat esportiva importantíssima, aquí es duu a terme 
cada any el premi nacional, fins i tot a Manacor l'any 
passat es va dur a tenTIe el campionat d'Europa de tro
tadors; si un criador vol tenir un cavall bo se n'ha d'anar 
a un particular, i no tots aquests particulars tenen les 
possibilitats de pagar els doblers que necessiten per 
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joder aconseguir un semental bo, els quals normalment són 
l'importació. Aquest centre havia aconseguit tenir una quali
at importantíssima i ja avui, com ha dit el Sr. Pascual, s'han 
lconseguit premis importants amb cavalls criats i nascuts de 
.ementals que hi ha al centre de Manacor. 

De la proposició no de llei que presenta el Sr. Pascual, 
laturalment li n'acceptam tant el primer punt com el segon. 
iegurament, per al primer punt hauríem fer passes molt 
lviat i nosaltres demanaríem, si aquesta cambra ho aprova 
)er unanimitat , que es fessin les gestions dlpidament, que fos 
!I Sr. Conseller d ' Agricultura o unes persones delegades per 
lquest parlament que se n'anassin amb l'acord a la ma al 
ninisteri o a la subsecretaria general a presentar-lo en ma 
)erque pensam que és urgent que es faci i no podem consen
.ir de cap manera que ens fugí aquest centre. Pensam que 
IÍxo es va fer sobre una taula de despatx sense cap planifiea
:ió ni sense saber la importancia que tenia llevar aquest 
:entre de les Balears simplement per motius economics i no 
)odem consentir o almenys s'ha de fer saber la importancia 
lue té aquest centre per a totes les Balears. 

En referencia al segon punt que presenta a l'esmena de 
a se va proposició no de Uei. .. , nos al tres estam d'acord amb 
:ots els punts; l'únic que li volíem dir, en referencia a l'A
untament de Manacor, és que aquestes instal·lacions perta-
1yen a l'ajuntament perque les va cedir a l'exercit mentre 
¡'utilitzassin per a aquesta finalitat. Fa molts d'anys que les 
1i eediren i la pressió urbanística ha fet que es quedin prae
:icament col-lapsades per altres edificacions que les envolten. 
lquest centre no esta en elUoc més adequat. Actualment fan 
"oltar els cavalls a una zona que no creim que és la idonia, 
fan voltar els cavalls aBa on seria el pare de l'estació del 
tren, a dins els jardins; tenen un conveni amb Feve pel qual 
1 canvi de vigilancia de l'estació els deixen utilitzar les ins
tal ·lacions com a magatzem i utilitzar el pare per voltar els 
:avalls. Per tant, al punt número 3, nosaltres demanaríem 
::¡ue s'afegís un apartat que digui: "0 en tot cas facilitar 
lItres terrenys més adients que els actuals perque s'hi puguin 
:onstruir les instal-lacions precises 11 , o sigui, seria un afegitó 
II punt tercer, que l'ajuntament hi renunci¡ pero que hagi de 
:edir uns altres terrenys més adíents, perque actualment, si 
,'han d'ampliar i modernitzar, no són adequats alla on són, 
ha die per propia experiencia, perque ha veim cada dia, 
pero realment creim que aquest diposit s'ha de mantenir. 

Simplement, donam suport a aquesta proposició no de llei 
i demanam al Sr. Conseller o a qui sigui que donin les passes 
neeessaries pero que pensin que els perjudicis seran extraor
:linariament grans, no només per a l'economia sinó per a 
I'esport de la nació balear. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vadell. Pel Grup SOCIALISTA, el Sr. Rus té 
la paraula. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. 
Evidentment, entrar ara en l'origen d'aquest sector o 
subsector seria fins i tot lúdic, il·lustratiu, pero jo cree 
que no és exactament el que ens duu aquí, jo cree que 
la urgencia del tema, com ha recordat la Sra. Vadell , 
representant del PSM i EEM, és si s'ha de donar suport 
o no a la permanencia del diposit de sementals de Ma
nacor, el Grup Socialista hi vol dir que sí i, a més, se 
suma a aquesta urgencia perque creim que és del tot 
necessari que es facin les passes perque sigui definitiva
ment assentat aquest diposit, per que? S'han donat 
dades, s'han dit algunes coses, pero nosaltres hi voldrí
em afegir unes dades que evidentment hem reglat per
que creim que eren importants i perque havien preocu
pat tota una serie de gent que així ens ho havia mani
festat. Pero també a la Conselleria d'agricultura i Peca 
hem de dir qualque cosa perque creim, i fent-hi referen
cia, recordam una pregunta que fa estona el nostre grup 
li va fer respecte de les races autoctones, parlam de 
memoria -que em corregeixi després el Sr. Conseller si 
ho troba-, era tan -i perdoni l 'expressió- mínima o 
ridícula la partida que fins i tot em recorda que els 
companys que en aquell temps duien l'area d'aquest 
tema varen intentar preparar una proposició no de llei 
per incrementar en el possible el que feia referencia a 
totes les races autoctones i evidentment a potenciar 
aquests diposits de sementals de les Illes, perque malda
ment estigui ubicat a Manacor, nosaItres entenem que 
només per la presencia en aquest centre d'un excel·lent 
exemplar de la rac;a menorquina ja val la pena que 
aquesta illa estigui representada per un bell animal com 
és el que hi ha dins el centre. 

Si a l'Estat espanyol hi ha uns 6.400 criadors i propi
etaris de cavalls, a Balears n'hi ha entre 2.000. 2.100, 
1.500 dedicats als exemplars de trotadors, nosaltres ente
nem que som una comunitat que forc;osament ha de 
tenir un pes específic sobre el tema i que, per tant, cree 
que es pot parlar amb propietat davant qui sigui, Sr. 
Conseller, amb raó de forc;a perque se l'escolti seriosa
ment sobre el tema i que ja no és voler una cosa per 
allo que és nostre, hi ha vegades que fins i tot feim el 
ridícul. Nosaltres ho demanam seriosament. Hi concor
ren una serie de coses, tota una serie de circumstancies, 
tota una serie de persones que volem defensar perque 
entenem que els seus interessos, fins i tot m'atreviria a 
dir fins i tot de supervivencia d'algun d'ells, no vull dir 
que al cent per cent, pero sí que necessariament neces
siten d'aquesta dedicació. Per tant, crec que és una 
dedicació en que la Conselleria d' Agricultura s' ha de 
posar fermament . Nosaltres ja li anticipam una partida 
pressupostaria, una esmena als nous pressuposts perque 
vagi dedicada a aguest manteniment. 

Volem dir que si la modalitat de curses al trat és 
practicament exclusiva de la CAIB, com deia abans, 
malgrat que els exemplars tratadors no són una raC;a 
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autoctona, ho sabem tots, que sinó una ( .. . ) de caracter mun
dial ja que realment és a Europa i a America on neixen els 
grans trotadors mundials; ara bé, els duen aquí i en neixen 
una serie de successors que tenen una exceHent imatge, 
fomenten l'esport i aquest esport, com tots vostes saben, duu 
al seu voltant tota una serie de gent que el practiquen, unes 
2.000 o 2.100 persones. 

Nosaltres pensam que independentment de les ( .. . ) que es 
poden quantificar de tants per cent de persones, de tants per 
cent d 'exemplars, el que nosaltres deim és que s'ha d 'intentar 
mantenir aquest diposit perque el personal de Manacor, el 
persona que esta en el diposit, coneix perfectament ( .. . ) del 
ramader balear, coneix fins i tot la seva llengua, els seus cos
tums, sap com li ha de donar un servei en aquesta materia i 
que aquest trasllat podria dur, com a conseqüencia -aquest 
trasllat fora de l'ilIa-, minar els resultats de les epoques de 
muntada de tots aquests animals; per tant, nosaltres entenem 
que perque se'n mantengui la qualitat és molt important que 
es continul mantenint el diposit de Manacor, no només per 
a aixo, sinó que, endemés, tots sabem que tota aquella gent 
que vol dur animals per ser emprats alla vol veure física
ment l'animal, i en canvi, si eren traslladats fora d'aquí, 
s'hauria de fer a través de fotografies, a través de currÍcu
lums i a vegades aixo falla. Parlar deIs subsectors com selle
ters, ferrers i ellligament que hi ha entre l'escola de forma
ció professional, ja ho han dit al tres persones, jo crec que 
aixo evidentment és d'una importancia enorme i, per tant, 
no són més que punts adients per donar suport a la postura. 

Ara bé, nosaltres, que entenem? Nosaltres entenem que, 
indistintament de la proposició no de llei que ha presentat el 
Grup Mixt, a la qual donarem suport, la conselleria aquesta 
vegada hauria de fer un esfor<;, s 'hauria de comprometre 
davant tota aquesta cambra, endemés de a fer aquesta gestió, 
que a partir d'ara aquest diposit tendra un suport necessari 
i que intentara per tots els mitjans possibles signar aquest 
conveni amb les millors condicions favorables, evidentment, 
amb el Ministeri de defensa de l'estat espanyol. Moltíssimes 
gracies, Sr. President. 

(EL Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en 
La direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té la 
paraula el Sr. Andreu Mesquida. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo no voldria 
provocar l 'hilaritat de la cambra perque veig que l'exposició 
del Sr. Pascual ha provocat la hilaritat de la cambra perque 
el tema s'hi presta un poquet. 

D'entrada, li diré, Sr. Pascual , que nosaltres donarem 
suport a la proposició no de llei, pero el nostre grup no esta 
d'acord amb l'esmena que hi ha presentat voste a darrera 

hora perque consideram que aquests punts d 'aquesta 
esmena estan més que indosos en la primera proposició 
no de llei que va presentar i perque hi ha una serie de 
punts reiteratius. Al punt que parla del conveni, la Con
selleria d'Agricultura té un conveni, un esborrany de 
conveni per signar on consta aixo que voste demana, i 
quant al tema de l'Ajuntament de Manacor, és dar que 
l' Ajuntament de Manacor no ha de renunciar a la reces
sió, perque el batle de l' Ajuntament de Manacor es va 
despla<;ar personalment, acompanyat d 'una serie de 
regidors, a Madrid, on varen quedar ben d'acord que si 
el diposit de semental s no se n'anava de Manacor , I'a
juntament no demanaria la reversió del terrenys. Per 
tant, mentre hi hagi un diposit de sementals a Manacor 
no es demanara la reversió deIs terrenys. Ara bé, el que 
no volia l'Ajuntament de Manacor era que se'n dugues
sin el gros deis sementals i hi deixassin una parada amb 
un semental o dos, aixo no, que si s'hi manté el diposit 
ell no demanara la recessió deIs terrenys. Per tant, jo 
cree que a la primera proposició no de llei esta total
ment indos. 

Jo cree, Sr. Pascual, que a I'exposició de motius que 
ha fet estan més que fonamentats els motius pe1s quals 
s'ha de mantenir el diposit de sementals a l'illa de Ma
llorca, concretament el diposit de Manacor. Jo no els 
parlaré tan bé ni de xifres, ni de noms de cavalls, ni de 
velocitats com ha fet voste, pero sí que els faré un 
poquet d 'historia que per ventura vostes no saben i que 
jo, per la meya edat, si que sé. No saben vostes quin és 
I'origen del trotador que tenim a Mallorca?, perque un 
temps en deien trotador mallorquí, és cavall trotador 
espanyol, com bé ha dit el Sr. Rus no és una ra<;a au
toctona, sinó que és trotador español concretament, aixÍ 
figura en el seu llibre genealogic. L'origen del trotador 
arrenca de Rússia, el primer senyor que va entrenar els 
seus cavalls per córrer, per trotar va ser un comte rus 
que tenia unes grans propietats a finals del segle passat 
i a principis d'aquest, que era el comte d'Orloff; aquest 
senyor tenia unes grans propietats per on s'havia de 
despla<;ar i com que en aquells moments no hi havia 
mitjans de locomoció mecanics en que poder-s'hi des
pla<;ar, ell va entrenar els cavalls que tenia, els va ense
nyar a trotar perque fessin més via a arribar aBa, d 'a
quí arrenca I'origen deIs sementaIs que es varen dur a 
Manacor, és a dir, mentida, es varen dur a Mallorca 
perque el diposit de sementals de Manacor, com ha dit 
la Sra. Vadell, data de l'any 55 més o manco. Els pri
mers sementals que va importar l'Estat espanyoI a prin
cipis de segIe varen ser d'origen rus, concretament hi va 
haver un semental que li deien Rabel; aquests sementals 
són les que sembraren la Havor per comen<;ar a tenir els 
trotadors que tenim nosaItres avui, en varen ser els 
primers, i creguin-me que del que els dic eIs puc parlar 
i els puc donar fe perque eIs meus avantpassats varen 
ser uns deIs pioners i uns deIs primers que tengueren 
cavalls de cursa en aquell temps que feren nom i que 
feren, pel temps en que eren, unes velocitats més que 
respectables . Ara bé, és evident que després d 'aquesta 
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Irs, després d'aquest germen que varen posar els semen
:¡ue importa d'origen rus l'Estat espanyol, alllarg de 50 
s'ha millorat molt, sobretot en cavalls francesos -com 

. bé ha dit el Sr. Pascual-, en cavalls italians, en cavalls 
ricans, en cavalIs danesos, s'ha millorat molt la sang i 
tenim els cavalIs que tenim amb la puresa de sang que 

n i amb les velocitats que avui ens desenrotllen els ca-

Ji ha un motiu també economic; com ha clit voste, si els 
~ntals es poden fer servir per a les egües que tenim aquí 
reu de cost és inferior evidentment i amb un semental 
icuJar o una parada particular el preu és molt superior. 

:onsideram nosaltres totalment necessari el manteniment 
jiposit de sementals, Aquests cavalls, com Ji he dit, han 
xibui't enormement a la millora de la nostra rat;;a i a 
Jort hípic, que tan arrelat esta. fa moltíssims d'anys que 
al Gran Premi, quan l'hipodrom de Palma esta va bons 

!s, quan no hi havia els cavalls que hi ha avui amb aques
uresa de sang i amb aquestes velocitats que tenim avui, 
'> el Gran Premi Nacional es manté, s'ha mantengut i s'ha 
nantenir, i no hi ha cap dubte que els sementals de Ma
)r, o millor dit, de les Illes Balears, perque després es 
ribueixen a Menorca, a Eivissa i a Formentera, contri bu
,n enormement a aquest manteniment de l'esport hípic, 
avui és un deIs esports estrella a la nostra comunitat. El 
n Premi Nacional té molta d'importancia i amb el tras
a Saragossa, on desgraciadament no hi ha hipodroms on 
,uin celebrar-se curses, on es pugui veure l'activitat funci-
1 d 'aquests animals, aquesta és la pura realitat; també els 
dir tranquil'lament que un deis meus avantpassats va ser 

pietari d 'una egua guanyadora del Gran Premi Nacional, 
era filia d 'un semental frances, que amb el trasllat deis 

lentals a Saragossa no s'evolucionara gens ni s'afavorira 
s favorablement el desenvolupament del cavall trotador 
anyol. Endemés, aixo contribueix al manteniment d'una 
e de llocs de treball i a uns guanys adients que poden 
ir els pagesos dedicats a la cria de cavalls. El diposit de 
lentals no només s'ha de defensar per al cavall trotador, 
lbé se 1 'ha de defensar per als altres cavalls, perque avui 
[allorca tenim mol tes ramaderies de pura sang anglesa, de 
all espanyol, d'anglo-arab i de cavall arab que tenen 
Ita de fama, que són ramaderies amb molta puresa de 
a, ramaderies que avui fan un servei a la societat i que 
lbé necessiten mantenir-se. 

Venturosament, d 'aquests sementals que hi ha al diposit 
Manacor -em pareix que ho ha dit el Sr. Pascual, i real
nt és així-, només n'hi ha set, de trotadors, els altres 
alls de pura sang anglesa, arabs, anglo-arabs i espanyols 
npleixen una funció de cara a les ramaderies que tenim 
lÍ de cavalls d'aquesta rac;a. 

També hi ha un altre factor, és el cavall autocton de 
:norca, que contribueix a la recuperació de la rac;a autoc
la. 

El cost total del diposit de sementals de Manacor 
oscil 'la sobre els 46 milions de pessetes; vostes podrien 
dir-me que amb 46 milions de pessetes es podria obtenir 
un innumerable nombre de dosis de semen per poder 
inseminar aquestes egües i el cost seria moIt inferior, és 
ver aixo, pero aixo no satisfa ni soluciona allo que vol 
el propietari de l'egua, el propietari del cavall trotador 
mallorquí inscrit avui a un llibre genealogic amb tot el 
reglament, perque el propietari de I'egua vol veure no 
només els caracters morfologics o fenotípics i exteriors 
de l'animal, sinó que vol veure els caracters funcionals 
mitjant;;ant la participa ció d 'aquests animals a proves 
hípiques no reglades, a concursos, exhibicions i exposi
cions, ja sabem que han de ser proves no reglades per
que els sementals, a les pro ves on puguin cobrar uns 
premis, no hi poden participar, pero el propietarí de 
l'egua vol veure l'actuació d'aquests cavalls; a més, vol 
veure si en la seva forma de desenrotllar-se té algun 
defecte que es pugui transmetre als seus successors, als 
cavaHs que puguin néixer d'aquests cavalls. Per tot aixo, 
amb la inseminació artificial I 'únic que veura el pages, 
I'únic que veura el propietari, sera el fenotip, o sigui, 
les característiques morfologiques, perque li n 'ensenya
ran una fotografia i li diran quina genealogia té, geneti
cament parlant, pels seus antecedents, per la seva fecun
ditat, per la seva velocitat, aixo sí que ho sabra pero no 
ha veura i el que al pages li interessa és veure-ho. 

A més, inherent al món del cavall, hi va tot aixo que 
voste molt bé ha dit, que és la recuperació deIs oficis 
tradicionals de les Illes Balears com pugui ser el de 
seHeter, el de ferrador i el de paradista, els quals, si el 
cavall va endavant, tendran feina, també aniran enda
vant, tendran feina i es recuperaran aquests arts, els 
quals ben bé es podrien fer a través de l'escola de for
mació professional, n.o crec que hi hagi cap inconveni
ent. 

Hi ha un aItre factor aquí; quan he parlat de la part 
economica, crec que esta més que suficientment com
pensada perque el simple fet d'haver de traslladar e1s 
cavalls d'aquí, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera 
cap al centre de Saragossa produeix unes des peses i 
llavors, en epoca de muntada, des de dia primer de 
febrer fins al juny, haver-los de tornar a traslladar pro
dueix unes al tres despeses que jo crec que compensen 
perfectament el cost que pugui tenir el manteniment del 
diposit de sementals de Manacor. 

Uavors hj ha un altre factor que és que e l personal 
de manteniment i cura ele les parades es veuria molt 
desmotivat amb la se va permanencia a la Comunitat 
Autónoma si només fas una permanencia temporal que 
fas el una serie ele me os el temps que dura la muntada 
i Havar se n' haguessín de tornar a Saragossa. E ndemés. 
tenint en compte que a la nostra comunitat hi ha un 
gran nombre de petits ramaders eIs qual molte vega-
des no poden ferfront al cost d ·un semental parti c l~la r 
pels pre us que es cotitzen, que necessiten la permanen-
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cia del diposit de sementals, i no només la permanencia, 
sinó el manteniment, la millora del diposit de sementals que 
hi ha a Manacor, sigui aquest, Sra. Vadell, o sigui a una altra 
situació, en cas que s'hi mantengui -no hi tenc cap classe 
d'inconvenient-; el manteniment i la potenciació, augmentar 
el nombre de cavalls trotadors, a fi que puguin donar a bast, 
a un preu raonable, a les egües que tenim a la nostra comu
nitat. 

Moltes gracies per tot aixo. Nosaltres donarem suport a 
aquesta proposició no de llei. 

(Aplaudiments) 

(El Sr. President repren la direcció del debat) o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquida. En torn de replica, Sr. Pascual, té 
la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La sra 
Vadell i el Sr. Rus han coincidít en la necessitat de fer gesti
ons rapides. S'han dirigit al conselIer d' Agricultura com ho 
he fet jo. És urgent que, amb el manament d'aquest parla
ment, dema mateix s'hi facin coses, perque esta previst que 
entre dia 18 i dia 25 de juny e1s cavalIs se'n vagin cap a Sara
gossa. Hi ha un mes escas per fer-hi coses. la ho hi dit 
abans, crec que no valla pena insistir-hi, la responsabilitat ja 
sera del govern i del conselIer d' Agricultura; supos que tot 
s' arreglara. 

Una altra cosa amb la qual han coincidit tant el Sr. Rus 
com el Sr. Mesquida és que un ramader no dóna mai l'egua 
a un cavalI que no ha vist o que no veu, perque no només es 
tracta d 'una fotografia, el vol veure córrer per saber de quina 
manera corre, etc.; en vol veure, com s'ha dit, les caracterís
tiques funcionals, aposta, si els cava lIs són a Saragossa, evi
dentment, aixo vol dir inhabilitar de fet que els pagesos ma-
1I0rquins, menorquíns i eivissencs duguin les seves egües als 
sementals de l'Estat o de la comunitat autonoma. 

Una cosa que no s'ha dita aquí i que pens que també 
s'ha de remarcar és que en el futur s'ha ampliar el que es fa 
al diposit de sementals de Manacor, s'hi han de fer més 
coses perque, apart deIs cavalls anglesos, anglo-arabs, espa
nyols, etc., hi ha els trotadors, pero també hi ha el cavalI 
mallorquí, hi ha el cavall menorquí, hi ha l'ase mallorquí 
que, gracies a persones com el Sr. Pere Sales i com a joves 
que han fet una associació a aquest respecte han pogut con
servar aquest animal que esta en un vertader perill d'extinci
ó, deIs quals queden una dotzena d 'exemplars; crec que avui 
és moment per fer un homenatge a aquests senyors, pública
ment aquí, perque han fet mols de sacrificis, han hagut de 
pujar per les muntanyes a cercar una somera ... 

fRialles! 

Senyores i senyors diputats, tot aixo és molt divertit, 
pero hi ha senyors que han perdut moltes hores per 
conservar una especie autoctona. 

Per acabar, vulllamentar una cosa. L'objectiu de tots 
és que quedi el diposit a Manacor, aquest és l'objectiu. 
Si en aprovar el primer punt s'aconsegueix aquest objec
tiu, ja esta bé, pero jo consider que el Grup Popular no 
vulgui que s'aprovi..., el de l'ajuntament de Manacor per 
a mi té poca importancia, se'n pot llevar, pero del punt 
2 demanaria la reconsideració, Sr. Mesquida; per que el 
conseller d'Agricultura no ha de tenir un acord unanime 
d'aquest parlament que insti el Ministeri de Defensa i el 
Govern de la Comunitat Autónoma a signar un conve
ni?, per que no l'ha de tenir?, per que? Ara, si no el 
volen, no el tendran. Esper que tot vagi bé. Ara, em 
pareix una sobirana bajanada no voler que el conseller 
d'Agricutura se'n vagi amb un acord unanime d'aquest 
parlament a signar un conveni amb el Ministeri de De
fensa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Hi ha intervencions en contra
replica? Sr. Rus, té la paraula. 

EL SR. RUS 1 lAUME: 

Gracies, Sr. President. Molt breu, pero la veritat és 
que ens ha sorpres la postura del Partit Popular, sobre
tot pel que fa al segon punt, sobretot perque m'ha pare
gut veure un assentiment per part del conseller d'Agri
cultura quan feiem referencia al tema de la urgencia i 
al tema que seria important que aquesta comunitat sig
nas el conveni o que al manco establís les converses 
necessaries per poder signar un conveni, i jo li he dit 
que amb les millors condicions favorables possibles; si 
llavors ell considera que dins les converses se sent mal
tractat, en tot cas que no el signi, pero jo crec que inici
ar les converses o les feines necessaries per signar-lo no 
crec que pugui ser objecte de l'actitud negativa que el 
Sr. Mesquida ha anunciat, jo li agrairia que s'ho repen
sas perque crec que no només és molt important per a 
aquest parlament, sinó per a tota la gent que espera que 
d'una vegada aquesta comunitat -la Conselleria d'Agri
cultura- tengui la incidencia directa sobre aquest sector. 
Gra.cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. té la paraula el sr. Mesquida. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. A mi em 
pareix que he parlat clar, Sr. Rus, la Conselleria d'Agri
cultura té un conveni, té un esborrany de conveni per 
signar, no s'ha signat, esta autoritzada per signar-lo, i 
diu: Esborrany de conveni de cooperació tecnica entre 
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i Conselleria d' Agricultura i Pesca de la Comunitat Autono-
1a de les Illes Balears i el Fans d'explotació de cria cavallar 
remunta a l'ambit de la ramaderia equina. Per tant, la con
elleria té tot el suport del Parlament, té tot el suport del 
Jovern, té tot el suport de tots perque signi el conveni; de 
et ja ens ha passat davant i esta apunt de signar-lo. Moltes 
ricies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquida. Acabat el debat, passarem a la 
otació de la proposició no de llei. 

En conseqüencia, del debat, entenc que es pot considerar 
provada per assentiment la proposició no de llei de que es 
racta? Queda, ido, aprovada per assentiment. 

111.3) Proposició no de llei 915/94, del Grup Parlamenta
'j SOCIALISTA, relativa a residencia oficial del director
:erent de I'lbavi. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la darrera proposició no de llei, que és la 815, 
>resentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
'esidencia oficial del director-gerent de l'Ibavi. Té la paraula, 
Jel grup proposant, la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Sr. President. sen yo res diputades, senyors diputats. tres 
.ón el fets provats pels quals avui els socialistes soHicitam en 
lquest plenari la destitució del director-gerent de 1 'Ibavi i 
'ebuig a l 'actuació del responsable polític de l'lbavi, el con
.eller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori; per 
lquests tres fets que explicarem acabarem per demanar res
Jonsabilitats polítiques a aquest govern. Repetim que tres 
¡ón els fets provats. En primer terme, hem d'assenyalar la 
ltilització per part del director-gerent de l'Ibavi Sr. Isidoro 
VIarcos del seu carrec a una empresa pública, l'Ibavi, per 
lfavorir elarament els interessos economics de persones 
:lirectament lligades a ell, per que no d'una manera més 
~lara?, per afavorir economicament els tres socis seu s de 
l'empresa que en aquell moment en que es proposa la com
pra per part del mate ix Isidoro Marcos -eren socis seus- a 
llna empresa i aquests tres socis seus, propietaris de la casa 
:J.ue el gerent proposa comprar. En segon lloc, el segon fet, 
la no deelaració a hisenda, per part de la conselleria, de 
pagament amb especies que fa al director-gerent que suposa 
la utilització que feia d'un habitatge propietat de l?ibavi, 
pagat amb doblers públics, amb un cost de 27'5 milions de 
pessetes, amb 177 metres quadrats i que costava al Govern 
mensualment 323 pessetes en forma de credit hipotecari o 1 el 
tercer fet , el fet mate ix que I'Ibavi compri un habitatge per 
a ús propi del seu director-gerent amb doblers públics, fora 
:le tata previsió pressupostaria i contravenint totalment els 
objectius del propi institut, els quals, no ho hem d'oblidar, 
són les promocions públiques i no les promocions privades 
a més de l'ús privatiu del seu gerent. 

Aquests tres fets provats s'inscriuen en una historia 
ben senzilla, una historia que no escandalitza, que ni tan 
sois va preocupar cap deis membres del Govern, acostu
mats, per altra banda, a pagaments de més grans favors 
que el que avui intentarem explicar. La historia és ben 
senzilla, el propi Sr. Isidoro Marcos Sanz, com a direc
tor-gerent de l'Ibavi, certifica dia 26 d 'octubre de l'any 
91 que el consell d'admninistració de l'Ibavi, del qual eH 
formava part -i supos que en formava part, és un incís, 
d ' una manera bastant especial, perque aquest senyor 
I'any 92 va ser capa<:; de cobrar tres vegades més retri
bucions per assistencia a consells d'administració que la 
resta deis membres del propi consell d 'administració, 
780.000 pessetes cobrades de retribucions com a conse
lIer del consell d'administració de !'Ibavi, cap altra con
seller arribava a les 200.000 pessetes, tres vegades més
com a membre, entre cometes, qualificat, acorda dia 18 
d'octubre de l'any 91 aprovar l'adquisició d'un habitatge 
promogut per l'empresa Ginna S.A. a l'organització de 
Cas Catala Nou per un preu global i conjunt de 
27.500.000 pessetes, inelosa una hipoteca; cap més ofer
ta de compra de cases, només una i ben concreta, com
pra directa, no hi ha cap altra casa a comprar, compra 
a dit i, evidentment, cap informe que la justifiqui; evi
dentment, amb totes les dificultats que comporta haver 
de justificar que el gerent necessita una casa de 177 
metres quadrats, de 27'5 milions i que sigui propietat 
deis seu s socis, a una empresa de la qual formava parto 
Dia 31 d'octubre de l'any 91 se signa I'escriptura entre 
el secretari general de l'Ibavi i l'administrador de Ginna. 

Sr. Conseller d 'Obres Públiques, responsable de 
1'lbavi, esta provat que el Sr. Isidoro Marcos, director
gerent de 1 'Ibavi, en el moment en que es proposa i es 
compra la casa per a ús propi seu aquest senyor era 
conseller delegat d'una empresa, Valdemar, que tenia 
per tres socis seus els mateixos components, aquests tres 
socis eren els tres socis de Ginna S.A. És a dir, es propo
sa comprar una casa propietat deis tres socis de la com
panyia de la qual elI formava part. No és casualitat el 
favoritisme economic, i el més bo de tot aixo és que 
dins el consell d'administració, en el qual hi era l'anteri
or conseller d'Obres Públiques, ningú no demana res, 
tothom accepta que s'ha de comprar una casa concreta, 
que ha de ser comprada a una empresa, Ginna, amb 
relacions directes deIs seus membres amb el qui proposa 
la casa per a ús privat. Pero, arnés d'aquest relació 
directa entre els propietaris de la casa, socis de qui la 
proposa, socis del director-gerent, la historia va més 
enlIa; el Sr. Isidoro Marcos s'instal'la en aquesta casa i 
aquí ve el segon tema, hem de demanar si s 'hi instal'la 
de manera gratuIta, no hi trobam, a cap ll9C del pressu
post, el lloguer que paga aguest senyor a I'Ibavi, i aixo 
que l'Ibavi paga cada mes 323.000 pessetes en concepte 
d'hipoteca quan va comprar aquesta casa, pero també hi 
ha l'altra possibilitat, que és la que explica el Sr. Reus, 
que és que la utilitzacló d'aquesta casa formava part del 
salari; cobrava un salari petit, ens diuen -5.800.000 pes
setes- perque utilitzava una casa. Pero , quan el Sr. Con-

T 
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seller explicava i donava aquestes excuses, se li oblidava que 
la conselleria no ha declarat mai les retencions proporcionals, 
allo que es pagaya al Sr. Marcos amb especies, en lloguer. Si 
li paguen com a sou i no el declara, aquest lloguer que teori
cament se li paga com a sou, que l'hi pagaya la conselleria, 
evidentment és frau, és frau a hisenda; no declarar el que es 
paga en forma de salari en especies a una persona és frau a 
hisenda, i a~o es el que ha passat a l'Ibavi, a la Conselleria 
d'Obres públiques. Per tant, Sr. Conseller d'Obres Públiques, 
aquÍ ja els problemes són seriosos, no declaracions deis sous 
complerts, justificació que es cobra amb especies quan no 
existeixen retencions d'aquests cobraments amb especies. 

Evidentment que el director-gerent proposi la compra 
d'una casa, que es compri una determinada casa d'uns deter
minats metres quadrats -177- per 27'5 milions de pessetes, 
amb un cost d'hipoteca pública de 323.000 pessetes cada 
mes, que tot a<;o no es declari a hisenda i que, a la vegada, 
es compri a una empresa, ho repetesc, els membres de la 
qual són socis de qui la pro posa i no es plantegi el tema de 
les incompatibilitats fins molt més de temps passat des que 
es compra la casa, fins a dia 30 de mar~ del 92 el Sr. Isidoro 
Marcos no renuncia al seu carrec de conseller, conseller 
delegat de l'empresa Valdemar, vertaderament a~o suposa 
que avui hagim de demanar responsabilitats polítiques i 
hagin de demanar la destitució de qui ha estat el maxim 
promotor d'aquesta historia i el maxim beneficiari, el direc
tor-gerent de l'Ibavi, el Sr. Isidoro Marcos. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Passam al tom d'intervenció deis 
altres grups. Pel Grup Parlamentari MIXT, Sr. Pascual, té la 
paraula. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Faré una pri
mera intervenció molt curta des de l'escó per anunciar que 
el vot anira en funció de la defensa que en facin els mem
bres del Govern, el grup parlamentari que li dóna suport. 
Per tant, em reservaré per al següent tom la meya interven
ció. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Pascual. Pel Grup PSM i EEM, Sr. Orfila, té 
la paraula. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Si la coherencia 
és un deIs elements vital s per aconseguir la credibilitat de les 
institucions, si des de totes les forces polítiques hem coinci
dit amb les manifestacions fetes el darrer temps sobre el 
cara.cter d'exemple que tenen sempre les actuacions que es 
duen a terme des de les institucions, si ningú no es capa¡; a 
negar la necessitat que es prenguin mesures que permetin 
dignificar novament I 'exercici de la política i treure-la de la 

degradació actual, si des d'un cap han proposat reitera
des mesures de regeneració de la vida pública i des de 
l'altre no han dubtat a reclamar un nou impuls demo
cratic, si és així. hi haura algú que s'atrevira a afirmar 
que l'actuació de l'Ibavi en adquirir un xalet destinat a 
servir d'habitatge al seu gerent és una actuació defensa
ble?, hi haura algú capa<; de pujar a aquesta tribuna per 
defensar que els 27'5 milions destinats per Ibavi a la 
compra d'aquest xalet han tingut un destÍ correcte? , es 
permetra algú la llicencia de sortir davant aquesta cam
bra a defensar com a correcte el fet que justament 
aquesta compra es va efectuar a una promotora relacio
na, vinculada amb el gerent beneficiari de l'esmentada 
adquisició? És possible que algú justifiqui una actuació 
com és la compra d'aquest xalet com a resultat d'un 
acord del gerent d'Ibavi amb l'organisme que el va con
tractar ( ... ) que l'aportació d'aquest habitatge constitula 
un pagament ( ... ) que algú ho justifiqui, sabent, a més a 
més, que aquest pagament s'hauria d'haver imputat com 
a rendiment de treball i que, per tant, s'hi haurien d'ha
ver efectuat les corresponents retencions d'Irpf i no s'ha 
feto 

Senyores i senyors diputats, rebutjar l'actuació de 
l'Ibavi amb l'actuació concreta de la compra d'un xalet 
per al seu director-gerent em sembla d 'una coherencia 
absoluta. Esta prou clar que entre els objectius de l'Ibavi 
no entren actuacions d'aquest tipus i que destinar 27 
milions deIs doblers públics a l'exclusiu benefici del 
gerent és una actuació absolutament contradictoria amb 
la finalitat d'aquest institut. Hem de reconeixer, certa
ment, senyores i senyors diputats, que ateses les dificul
tats de molts ciutadans de la nostra comunitat per acce
dir a un habitatge digne, l'exemple donat per l'Ibavi 
amb aquesta compra és més propi d'una burla que no 
d'una actuació que hauria d'haver estat exemplar. La 
caritat ben entesa ha de comen<;ar per un mateix, devia 
pensar el gerent, i seria mal interpretat que el gerent 
d'un institut destinat a la promoció de l'habitatge no en 
gaudís d'un, de pro pi, pero quina promoció més escan
dalosa. No, és evident, que no és a<;o, com ho és, en 
can vi, per a nosaltres, la necessitat que aquesta cambra 
rebutgi l'actuació del responsable polític d'Ibavi per 
aquest fet i pel fet de no haver declarat la retribució en 
especies que va rebre aquest gerent com corresponia. La 
valentia deIs responsables polítics a l'hora d'assumir les 
equivocacions deIs alts carrecs d'ells dependents els 
honora, la tendencia amagar el cap baix l'a1a, I'actitud 
de I'estrús, massa freqüent en el temps que correm, 
produeixen encara més dany a al credibilitat de les insti
tucions que el mateix error comes, perque, sen yo res i 
senyors diputats, quina legitimitat tindran a I'hora de 
reclamar mesures exemplificadores a al tres administraci
ons aquells que avui amb el seu vot contribueixín a tapar 
aquest afer. si la gran virtut de la democracia és fa pre
cisament amb la capacitat de treure a la Hum pública 
aquells errors que antany es tapaven amb el silenci i amb 
corregir-los públicament i contundentment, no podem 
avui de deixar de donar suport a aquesta pro posta. 
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Com escrivia fa pocs dies un comentarista polític catala, 
ns sospitós per altra banda ele ser d 'esquerres: liLa ll ibertat 
pot estar clissociaela del dret, sé és !liure per fer aUo que 

dret permet i el dret ha de permetre ser lliures, no només 
dret polític que emana d'un estat de dret sinó també el 
et moral que I'ha eI ' inspirar. La corrupció és, a l mateix 
"ps, contraria al c1 ret i a la lli bertat i per tan t el cancel' 
la democracia, pero í permet la corrupció, n és el sepu) 

rer. No es pot jugar amb aixo, perque ens ha costat massa 
onseguir un sistema de llibertat, al qual de cap manera 
,m d'estar disposats a renunciar. Per tant, ja no són sufici
ts ni el rearmament moral ni la catarsi que en el seu mo
ent hau rien pogut ser suficients, ara cal també l'acció i que 
govern -en aquest cas el Govern de la Comunitat Autono
a- digui d ' una vegacla prou i doni la cara davant ¡'opinió 
iblica." Tomarem a rebre el seu silenci com única respos
? Gracies. Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup PP-UM, Sr. Jaén, té la 
traula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Hoy, 
lmo ya se ha expuesto por la portavoz del Grupo Socialista, 
: debate aquí esta proposición no de ley y anuncian en ella 
lotivos, en su exposición, para solicitar la destitución del 
¡rector-gerente del Ibavi y rechazar, es decir, reprobar de 
Jrma encubierta,las actuaciones del Ibavi con las del conse
er de Obras Públicas. Pero, ¿cuáles son los motivos que se 
:lucen para ello? Ya los han dicho aquí, pero conviene 
~petirlos . En primer lugar, defender o haber favorecido 
ltereses económicos de personas ligadas al director-gerente; 
n segundo término, no haber declarado la utilización de la 
~sidencia con parte de las retribuciones, y en tercer término, 
esviación de los fines de la empresa, que el Sr. Orfila acaba 
tmbién de reiterar. 

Estas tres razones que la Sra. Barceló ha llamado hechos 
robados junto a una supuesta intervención del director
erente del Ibavi en la compra-venta son las que aduce y se 
an expuesto aquí cargándose las tintas, no ahora, sino con 
nterioridad en los medios de comunicación, pero yo creo 
ue no se han cargado de razón, no se han cargado de razón 
lorque no la tienen. Tengo la impresión de que existen otros 
ltereses, otras motivaciones que no quiero adjetivar y que 
on a las que obedece esta iniciativa parlamentaria. 

Vayamos por partes. Examinemos si existe adecuación a 
1 ley vigente de la remuneración en especie que, en razón 
le su cargo viene percibiendo el di rector-gerente del Ibavi. 
:'n segundo lugru', veamos si existe alguna irregularidad en 
a actuación del lbavj y de su director-gerente respecto ele la 
tormativa fiscal vigente en torno a la percepción de remu
leraciones en especie. Y en tercer término, veamos la forma 
le adquisición patrimonial que se llevó a cabo por el Ibavi, 

si se hizo con total transparencia y con sujeción a la 
normativa legal vigente. 

A estas tres preguntas me vay a referir a continua
ción para concluir que no hay responsabilidad alguna y 
que espero que el poder de la palabra convenza en este 
caso al Grupo Mixto, que estaba pendiente de mi inter
vención. 

Yo soy capaz de subir a esta tribuna, Sr. Orfila, no 
para justificar nada sino para explicar cuáles son las 
razones y cuál es nuestra verdad. 

Vamos en primer lugar, por tanto a la adecuación a 
la legalidad vigente de la remuneración en especie. El 
Ibavi se crea en el año 86, se modifica su estatuto por 
un decreto del año 90 y se establece que las relaciones 
entre el instituto y su personal se regirán por las normas 
civiles, mercantiles o laborales, no normas administrati
vas; civiles, mercantiles o laborales. El director-gerente 
ostenta tal cargo en función de un contrato que suscribe 
al amparo del Real Decreto 13/82, más conocido dentro 
del ámbito laboral por contrato de personal de alta 
dirección, y en el artículo cuarto de ese decreto se esta
blece que la remuneración puede ser convenida entre las 
partes en metálico y/o en especie. Este aspecto también 
está recogido por el artículo 26 del Estatuto de los 
Trabajadores. Es decir, que no descubrimos nada nuevo. 
Pero es que, además, estas retribuciones en especie son 
una de las más frecuentes que existen en estos tipos de 
contrato, y dentro de esa categoría existe también lo 
que es la vivienda gratuita para el personal, es una prác
tica de gran arraigo que prolifera en instituciones, sola
mente falta ir hacia Costas, por ejemplo, para enterarse 
que hay funcionarios que tienen también viviendas y 
que no pasa absolutamente nada por eso. Esto es tan 
frecuente que las normativas fiscales, en concreto la 
normativa del IRPF, se han visto obligadas a regular. 
( ... ) se deduce que, si bien resulta una novedad respecto 
a la forma de retribución de directores gerentes con 
anterioridad, que recibía su retribución únicamente en 
dinero, es un hecho absolutamente ajustado a derecho 
percibir un sueldo por medio de dos partidas, una parte 
en dinero y otra en especie. No me extraña, por tanto, 
que la Sra. Barceló buscase en los presupuestos y no 
encontrase, en la partida de ingresos, ningún concepto 
derivable por el tema del alquiler, claro que no, es que 
no buscaba donde debía. 

En egundo lugar, veamos si la adecuación de la 
actuación del Ibavi y de su director gerente respecto a la 
normativa fjscal que yo creo que usted hª" tenido aquí 
un lapsus confundiendo sociedades de otras cosas con 
otras sociedades, en las cuales participaron los socialistas 
y después, si les descubren, se les coge con las manos en 
la masa, en Menorca, sin ir más lejos; creo que ha con
fundido aquí un poco estas cosas. En contra de lo afir
mado, tanto el Ibavi como su director-gerente en todo 
momento han declarado a hacienda dicha remuneración 
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en especies, eso es cierto, no puede decir que es falso porque 
yo tengo aquí la declaración de renta del director-gerente 
del Ibavi. Le diré más, no existe en este momento ningún 
tema pendiente por esa naturaleza. Lo que no se puede decir 
aquí que hay ánimo defraudatorio por una omisión del año 
92 que se corrige con una declaración complementaria del 
Ibavi, como le puedo poner también ejemplos de consejos 
insulares, de algún consejo insular, de cosas complementarias 
del modelo 190 porque uno se ha olvidado de hacer esas 
cosas en el momento preciso , y aquí 10 que hay que ver es 
si existe ánimo defraudatorio o no existe, y está claro que el 
Sr. Marcos, que aquí se le ha citado, declaró en su renta del 
año pasado, el 93, y cada mes, por el Ibavi, se le retenido el 
importe correspondiente y así si quieren, con mucho más 
detalle, les explicaré. Basta por tanto referirse también a las 
nóminas y ver cuánto cobraba el Sr. Marcos cuando disfruta
ba de esa retribución en especie y cuánto cobra ahora, a 
partir del 1 de marzo, cuando ya no disfruta de esa retribu
ción en especie, por un acuerdo del consejo de administra
ción de este organismo. 

Vayamos en tercer lugar a ver si las actuaciones del Ibavi 
y de su director-gerente se han hecho con transparencia en 
la adquisición y destino del inmueble. Yo creo, Sr. Orfila, 
que es baladí discutir aquí ahora si le objeto social del Ibavi 
es ése o no es ése. Su objeto está definido, creo que en el 
artículo tercero y ése es el que hay, pero ése no es el tema 
que discutimos, aquí discutimos una retribución en especie 
y no el objeto social del Ibavi. En segundo lugar, el director
gerente del Ibavi no interviene ni directa ni indirectamente 
en la compra del inmueble citado; tal función, tal cometido, 
la realizó el secretario general por encargo del consejo de 
administración y el Sr. Marcos lo que hace es certificar que 
el consejo de administración en su sesión de tal día acordó 
tal cosa; por tanto, no hay ninguna intervención sino un 
mero trámite administrativo que le correspondía hacer. En 
tercer lugar, la entidad mercantil a la que el Ibavi adquirió el 
31 de octubre del 91 el inmueble no tiene ninguna vincula
ción ni con el director-gerente ni con el Ibavi. La coinciden
cia, la concomitancia que se produce ... -algún diputado veo 
que se ríe, no quiero poner algún ejemplo con la EMT y 
seguros contratados, porque son concomitancias también que 
se producen y creo que no tiene objeto sacar aquí otros 
ejemplos-; por tanto una concomitancia es 10 que es, que 
exista un socio que participe en la otra empresa no tiene 
nada que ver, porque hay que ver consejeros delegados y 
presidentes de consejos de administración. Por tanto, en este 
aspecto tengo que decirle que no hay ninguna cosa, en este 
aspecto a reprochar, porque que haya dos accionistas comu
nes no es un tema que sea ilegal, y usted 10 que quiere dedu
cir aquí es que en un hecho concreto puede haber una rela
ción de causa-efecto y yo defiendo que o es una relación de 
causa -efecto, sino una relación de coincidencia; le podría 
poner ejemplos de sociedades participadas por socialistas en 
las que sí que hay causa-efecto en Menorca, pero lo reservo 
para otro momento. 

Vayamos al tema del precio , es un tema de interés el 
tema del precio. El Ibavi paga 27'5 millones de pesetas por 

esa finca. Después de esa venta se hicieron tres más y 
vayan ustedes al registro de la propiedad a ver los pre
cios -una por 26 millones de pesetas- y luego miren la 
tasación y la tasación es de 28'5 millones, tasación que 
se hace, como es normal, por un perito, por un entendi
do en la materia y que es aceptada por la sociedad hipo
tecaria, en concreto por sa Nostra. 

Por último, tengo que decir que el acuerdo de la 
inversión estaba plenamente hecho por el consejo de 
administración , que se hace en escritura pública y que se 
hace en un precio cierto y conforme al valor del merca
do. Por otra parte, tengo que decir que de todas estas 
intervenciones que aquí ahora se discuten ya se conocía 
más o menos el tipo de retribución, todos los gerentes 
de empresas públicas o directores generales tienen un 
sueldo y vienen en el presupuesto y aquí en ningún 
momento se puede decir que el Sr. Isidoro Marcos perci
bía dinero que no le correspondía, en ningún momen
to, y si lo demuestran yo tendré que acatar lo que uste
des digan porque será en realidad, pero con los papeles 
que tengo de nóminas y de certificaciones eso no es asÍ. 

Cobrar por asistencia a un consejo de administración, 
cobra todo el mundo si la empresa que sea -pública- así 
lo acuerda, eso pasa en el Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca y pasa en empresas públicas en las cuales el 
consejo acuerda una ( ... ) por asistencia. En el caso del 
gerente, creo recordar que eran 60.000 pesetas por esa 
cuestión yeso es lo que percibía por su asistencia. 

Quiero decir, por tanto, que no existe, a nuestro 
juicio, ninguna responsabilidad por este tema y que no 
se puede, bajo ningún concepto, pedir su dimisión, con
cepto que habría que analizar, porque no es una dimi
sión, sería un ruptura .... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Jaén, per favor . 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Acabo, sr. Presidente. 

... de un contratQ laboral, y tampoco existe responsa
bilidad ni del Ibavi ni del conseller. Gracias, Sr. Presi
dente y agradezco que haya sido generoso con el tiempo. 
Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. En tom de replica, Sra. Barceló, 
té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. 
La veritat és que ens ha ha posat facil el portaveu del 



584 DIARI DE SESSIONS / Núm. 116/ 11 de maig del 1994 

rtit Popular. Per tant, mantenim que hi existeíxen res pon
,ilitats polítiques, mantenim que hi ha favoritisme en la 
npra, mantenim que hi ha frau a hisenda fins que no es 
nostri el contrari i també explicaré punt per punt, senyors 

Partit Popular, per que mantenim cada un deis punts i 
ntenim l 'exigencia de responsabilitat política per a¡;o. 

Primer punt, pel que fa a la remuneració en especies i les 
encions. Evidentment, existeixen les remuneracions en 
Jecie, pero el que no ha deixat clar el portaveu del Partit 
pular és que aquestes estan obligades també a tenir le 
encions. Resulta que a<;o no es va fer. Quan el Partit 
cialista de mana la documentació referent als ingressos a 
npte dell 'impost de l'Irpf del personal al servei de l'Ibavi, 
,ulta que curiosament, i segurament per pura casualitat, en 
Jesta declaració complementaria de les declaracions que 
Josen un cobrament en especies que és la utilització d'un 
bitatge , no hi figuraven; són casualitats que justament 
an es demana documentació per part de l'oposició aques-
sempre estiguin incomplertes i la declaració complemen
ia no es fa; qua n es va fer aquesta declaració complemen
ia, aquest error administratiu que no s'havia comptat i que 
s'havia presentat a l'oposició que hi havia hagut retenci-

s per aquest pagament en especies? , i com el valoraven, 
uest pagament en especies?, quines són les retencions que 
11 fet constar per aquesta utilització d 'un habitatge que 
,tava cada mes a 1 'Ibavi 323.000 pessetes en pagament 
lipoteca?, quin és el dJcul que ha fet de retenció?, quina 
aquesta declaració complementaria?, per que no l'han 
~sentada amb tota la documentació que havia demanat 
posició? Massa casualitats. Valoració, retenció que se'n 
a, d 'aquest ús, i vertaderament, quan s'assenyala que el 
brament a partir d'l de mar<; es normalitza i es puja el sou 
lquest salari, haurem de veure si aquest senyor encara hi 
1, a al mateix habitatge, i ara, en funció de que hi viu, 
Iyor portaveu del Partit Popular? 1 ara, que li pagam? 
lbitatge i, a més a més, li hem aguantat el sou perque 
uest senyor es porta molt bé. Evidentment, repetesc, que 
hagi hagut una declaració complementaria és perfecta-

!nt possible pero totalment fora de l10c perque en el mo
!nt en que es va demanar la documentació aquesta no hi 
1, no sabem quina quantificació se n'ha fet, que s'ha pagat 
ertaderament creim que és intentar aclarir el problema en 
rrer terme i que l'anim defraudatori, evidentment, hi exis-

Segona cosa, societat mercantil. No és un el soci que hi 
incideix, són els tres els socis que hi coincideixen. Valde-
1r, Valdemar esta constituida per tres consellers delegats 
1 Sr. Isidoro Marcos fins 1 'any 92, fins día 30 de mar<; de 
ny 92, en que aquest senyor ja feia més de sis mesos que 
). director-gerent de l'Ibavi; per tant, tenim tres senyors i 
doro ~arcos, i de quatre socis que tenia Ginna, tres n'eren 
uests. Es molta casualitat que de quatre socis de Ginna, tres 
incideixin amb els tres socis del Sr. Isidoro Marcos. 1 tam
es pura casualitat que justament hagués de comprar una 

;a exactament com la que aquest senyor volia, no em di
in que no hi ha més cas en tata aquella zona o a una altra 
na, perque no posa el decret on ha de viure el director-

gerent, quin valor ha de tenir l'habitatge i quants de 
metres ha de tenir; el que esta ciar és que la proposta de 
comprar una determinada casa a una determinada em
presa la fa el Sr. Isidoro Marcos perque coneix perfecta
ment quina és l'oferta i coneix quina es l'oferta perque 
és precisament l'oferta deIs seus tres socis; per tant, no 
és casualitat, coneixia l'oferta, la presenta i l'aprofita. 
Per tant, aquí hi ha perfectament i claríssimament que 
s'afavoreixen els interessos economics deis amics. A<;o 
no ens hauria d'estranyar perque quina autoritat moral 
té aquest govern del qual, per altres coses més grosses, 
ningú no s 'ha espantat de res?, quina autoritat moral té 
el Govern per prohibir als seu funcionaris, als seus di
rectors generals que no facin els negocis que puguin?, 
perque aquí la cosa acabara funcionant així, així que 
sálvese quien pueda; si els grossos fan de tot, als petits 
qui els pot discutir que aquí es compleixen les Beis? 
Evidentment no ho fan, per tant, ben poca cosa poden 
exigir. 

Igualment no ha quedat aclarit per que a les retribu
cions deIs consellers del consell d'adminsitració de l'Ii
bavi en 1992 aquest senyor cobra tres vegades més que 
qualsevol altre. Evidentment que es paguen les retribu
cions, pero justament tres vegades més que els altres? 

Tracte de favor, des del principi fins al final, sempre 
esta n igual, encobrint la gent. Des del moment de la 
compra de la casa, quan aquest senyor encara era conse
ller delegat d'una empresa els tres socis de la qual eren 
propietaris de l'habitatge. Es compra. No es declara la 
utilització que se'n fa. L'Ibavi paga una hipoteca i des
prés surt l'Ibavi i diu que treuen 53 famílies sense re
cursos, que abandonin els seus habitatges, ho podra 
tornar a dir, a<;o, l'Ibavi, que ha de treure 53 famílies 
per manca de recursos mentre tenim un director-gerent 
que ha viscut a una casa d'aquest preu i que ha suposat 
a 1 'Ibavi pagar aquest preu cada mes?, i com podra dir 
l'Ibavi que té registrad es 1.425 so¡'¡icituds d'habitatges 
social s i enguany només en podni fer 192? Vertadera
ment també són notícies en premsa. A vostes que els 
importa l'objectiu de la promoció pública de l'habitatge 
si amb els recursos públics de tots 1 'únic que fan és 
afavorir els interessos deIs seus amics particulars?, i 
evidentment; aquest també segueixen ben bé el seu 
exemple i, per tant, el continuen. 

Per tant, senyor portaveu del Partit Popular, crec que 
no ha demostrat aquí ni ha provat que la declaració 
complementaria per a les retencions es fes en el seu 
moment, quines són les quantitats, no ha deixat en abso
lut -i és impossible, ja ho entenc-, no ha pogut demos
trar que no hi havia relació entre les dues empreses, 
perque tres del socis de les quals són coincidents, de 
quatre, i evidentment, ben poca cosa pot rebatre de la 
sol'licitud que feim de destitució que feim d'aequst 
senyor per aprofitament personal ¡deis seus amics en la 
compra i utilització d'un habitatge i reprovació al conse
ller d'Obres Públiques, al qual hem d'exigir responsabili-
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tats polítiques per permetre aquesta situació totalment injus
ta i totalment defraudatoria. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Passam al tom de contrarepliea. Sr. 
Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. He dit en la 
meya primera intervenció que esperaria a sentir el grup que 
dóna suport al Govern a veure quins arguments dóna per a 
la justificació del que ha passat a l'Ibavi i he de dir que enca
ra em queden algunes preguntes a I 'aire. 

En primer lloc comen9aré per la part que cree que no ha 
de ser objecte de reprovació, de rebuig. El Sr. Reus, que és 
1 'actual conseller d 'Obres Públiques, va entrar a la conselleria 
no arriba a un any encara, dia 25 d 'octubre del 91 no era 
conselIer, quan es produiren els fets no era conseller. A la 
millar és possible que el Sr. Reus s'assabentas de tota aques
ta historia o en prengués consciencia en el moment en que 
va sortir a la llum pública a través deis mítjans de comunica
ció. Per tant, jo vull donar un marge de confian9a al Sr. 
Reus, el qual, quan se'n va assabentar, s'ha preocupat de 
regular la situació. Per aixo crec que no es pot votar favora
blement el punt número 2. 

Ara bé, entram en el punt número 1 i en el número 3, 
respecte de la sol'licitud de destitució del director-gerent de 
1 'Ibavi i de rebuig de la gestió de 1 'Ibavi en el moment de 
compra d'un habitatge que és l'octubre de 1991. Bé, com a 
primera consideració, cree que destinar 27 milions per a la 
compra d'un xalet per part de l'Ibavi quan hi fan falta tants 
habitatges per a gent necessitada, no és oportú, crec que es 
poden destinar aquests 27 milions de pessetes afer habitatges 
de promoció pública o privada; si en falten, deis dos, s'ha
guessin pogut estirar a habitatges de promoció pública, per 
a la gent més necessitada, punt número 1. Punt número 2, 
el Sr. Jaén i Palacios aquí ha dit que el gerent, el sr. Marcos, 
ha declarat l'habitatge des de dia primer de mar~, amb la 
qual cosa es reconeix una eerta si no irregularitat, una certa 
mala consciencia per part d 'una actuació. Ha dit que ara 
cobra una cosa superior, una quantitat superior a la que co
brava, no he entes, no he sentit el que cobrava abans í el que 
cobra ara, a la millar ho ha dit, pero no ho he sentít, a mi 
m'agradaria que si és possible, s'aclarís. Segona cosa, si 
l'habitage no l'ocupa ningú en aquests moments, la pregunta 
és: Pensa I 'Ibavi vendre aquest habitatge? o, si no el ven, a 
que el dedicara? És una altra pregunta que crec que ha de 
ser contestada. 

Després hi ha una altra cosa que cree que també és molt 
important, que és que aquí s'ha parlat d'una declaració 
complementaria davant hisenda feta per no sé si el pro pi Sr. 
Marcos o ... si hi ha una declaració complementaria, o sigui, 
si no es va declarar l'Irpf en el seu moment i s 'ha fel una 
declaració complementaria, en quina data s'ha feta , aquesta 

declaració complementaria? Es molt important saber 
aixo, perque no és el mateix que s'hagi feta abans que 
sortÍs l'escandol als mitjans de comunicació o que s'ha
gi feta després. Per tant, jo pens que aixo s'ha d'aclarir. 
a mi m'agradaria saber totes aquestes coses, a veure que 
hi passat, amb aixo. En qualsevol cas, pens que, en 1991, 
comprar un xalet de 152 .. 000 pessetes el metre quadrat 
amb un mercat que en aquell moment estava en terra 
del tot no és cap bon negoci per a l'Ibavi. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Entre dins 
els objectius de l'Ibavi la promoció de l'habitatge del seu 
gerent?, té algun sentit que aquest institut destinat a 
promoure la construcció d'habitatges destinats als sec
tors de la població que més dificultats té per adquirir
los comenci per comprar-se'n un per a exclusiu benefici 
del seu gerent? Sr. Jaén, possiblement el gerent de l'Iba
vi pot haver rebut una part del seu sou en especies, i és 
perfectament legal fer-ho, pero és o no cert que el 92 
no es va declarar aquesta percepció i quan, en quina 
data? Es corregeix aquesta deficiencia, se soluciona, no 
sabem si voluntariament o a requeriment de 1 'hisenda 
pública. Data de la declaració complementaria, quantitat 
declarada en concepte d 'ingressos en especies, aquí és 
la qüestió i no n'ha parlat. Casualitat? No ens ho podem 
creure, no pot ser que la declaració complementaria I 'ha 
feta quan ha saltat I'escandol? 

Sigui com sigui, Sr. Jaén, el caracter d'exemple que 
tenen sempre les actuacions de les institucions públiques 
es veu malmes amb actuacions com aquesta. Quants 
habitatges de promoció oficial s'haurien pogut fer amb 
aquests 27'5 milions? Cinc, sis? És poc seriosa, Sr. Jaén 
aquesta actuació, com ho seria que el president del Go
vern que, com hem vist avui matí, reparteix subvencions 
a bastament i se'n dóna una a eH mateix, qui facultats té 
per accedir a aquests habitatges no pot comen~ar per 
donar-se'n una a el! mateix, ates que cobra 6 milions de 
pessetes de sou cada any; vostes creuen que és seriós?, 
vostes saben que en pensen els ciutadans, d'actuacions 
com aquesta? El que he dit al principi, Sr. Jaén, senyo
res i senyors diputats, la caritat ben entesa comen~a per 
un mateix, com va dir sant Pau, la diferencia esta que 
Sant Pau va caure del cavalI en camí de Damasc i va ser 
capa~ a rectificar. A quin camí de Damasc seran capa
~os vostes a descobrir la cultura de la dimissió?, la 
cultura del reconeixement de les fal!ades comeses i de la 
necessitat de rectificar quan és així, perque ens equivo
cam tots? Pero la de vostes és la cultura de la justificaci
Ó. Flac favor fan vostes, senyores i senyors, a la credibi
litat de la vida pública i el més trist és que a al tres 110cs 
són vostes mateixos els qui es volen erigir en els campi
ons d'una regeneració de la vida pública. del qual aquí 
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rtit Popular. Per tant, mantenim que hi existeixen respon
Jilitats polítiques, mantenim que hi ha favoritisme en la 
mpra, mantenim que hi ha frau a hisenda fins que no es 
mostri el contrari i també explicaré punt per punt, senyors 
I Partit Popular, per que mantenim cada un deis punts i 
mtenim l'exigencia de responsabilitat política per a~o. 

Primer punt, pel que fa a la remuneració en especies i les 
tencions. Evidentment, existeixen les remuneracions en 
pecie, pero el que no ha deixat clar el portaveu del Partit 
¡pular és que aquestes esta n obligades també a tenir le 
tencions. Resulta que a~o no es va fer. Quan el Partít 
,cialista demana la documentació referent als ingressos a 
mpte dell'impost de l'lrpf del personal al servei de l'Ibavi , 
sulta que curiosament, i segurament per pura casualitat, en 
uesta declaració complementaria de les declaracions que 
posen un cobrament en especies que és la utilització d'un 
.bitatge , no hi figuraven; són casualitats que justament 
tan es demana documentació per part de l'oposició aques-
3 sempre estiguin incomplertes i la declaraeió complemen
ria no es fa; quan es va fer aquesta declaraeió complemen
ria, aquest error administratiu que no s'havía comptat i que 
¡ s'havia presentat a l'oposició que hi havia hagut retenci
IS per aquest pagament en especies?, i com el valoraven, 
luest pagament en especies?, quínes són les retencions que 
m fet constar per aquesta utilització d 'un habitatge que 
Istava cada mes a 1 'Ibavi 323.000 pessetes en pagament 
hipoteca?, quin és el calcul que ha fet de retenció?, quina 

aquesta declaració complementaria?, per que no l'han 
'esentada amb tota la documentació que havia demanat 
)posició? Massa casualitats. Valoració, retenció que se'n 
ia, d'aquest ús, i vertaderament, quan s'assenyala que el 
Ibrament a partir d' 1 de mar~ es normalitza i es puja el sou 
aquest salari, haurem de veure si aquest senyor encara hi 
u, a al mateix habitatge, i ara, en funció de que hi viu, 
nyor portaveu del Partit Popular? I ara, que li pagam? 
abitatge i, a Olés a Olés, li hem aguantat el sou perque 
luest senyor es porta molt bé. Evidentment, repetesc, que 

hagi hagut una declaració complementaria és perfecta
ent possible pero totalment fora de lloc perque en el mo
ent en que es va demanar la documentaeió aquesta no hi 
'a, no sabem guina quantificaeió se n'ha fet, que s'ha pagat 
rertaderament creim que és intentar aclarir el problema en 
lrrer terme i que l'anim defraudatori, evidentment, hi exis
L 

Segona cosa, societat mercantil. No és un el soci que hi 
Jineideix, són els tres els soeis que hi coineideixen. Valde
ar, Valdemar esta constituida per tres consellers delegats 
=1 Sr. Isidoro Marcos fins l'any 92, fins dia 30 de mar~ de 
my 92, en que aguest senyor ja feia Olés de sis mesos que 
'a director-gerent de l'Ibavi; per tant, tenim tres senyors i 
idoro Marcos, i de quatre socis que tenia Ginna, tres n'eren 
¡uests. És molta casualitat que de quatre socis de Ginna, tres 
Jineideixin amb els tres soeis del Sr. Isidoro Marcos. I tam
~ es pura casualitat que justament hagués de comprar una 
lsa exactament com la que aquest senyor volía, no em di
lÍn que no hi ha més cas en tota aquella zona o a una altra 
ma, perque no posa el decret on ha de viure el director-

gerent, quin valor ha de tenir I'habitatge i quants de 
metres ha de tenir; el que esta clar és que la proposta de 
comprar una determinada casa a una determinada em
presa la fa el Sr. Isidoro Marcos perque coneix perfecta
ment quina és l'oferta i coneix quina es I'oferta perque 
és preeisament l'oferta deis seus tres soeis; per tant, no 
és casualitat, coneixia l'oferta, la presenta i l'aprofita. 
Per tant, aquí hi ha perfectament i claríssimament que 
s'afavoreixen els interessos economics deis amics. A~o 
no ens hauria d'estranyar perque quina autoritat moral 
té aquest govern del qual, per altres coses més grosses, 
ningú no s'ha espantat de res?, quina autoritat moral té 
el Govern per prohibir als seu funcionaris, als seus di
rectors generals que no faein els negoeis que puguin?, 
perque aquí la cosa acabara funcionant així, així que 
sálvese quien pueda; si els grossos fan de tot, als petits 
qui els pot discutir que aquí es compleixen les lleis? 
Evidentment no ho fan, per tant, ben poca cosa poden 
exigir. 

Igualment no ha quedat aclarit per que a les retribu
cions deis consellers del conse!l d'adminsitraeió de l'Ii
bavi en 1992 aquest senyor cobra tres vegades Olés que 
qualsevol altre. Evidentment que es paguen les retribu
eions, pero justament tres vegades més que els altres? 

Tracte de favor, des del principi fins al final, sempre 
estan igual, encobrint la gent. Des del moment de la 
compra de la casa, quan aquest senyor encara era conse
!ler delegat d'una empresa els tres socis de la qual eren 
propietaris de l'habitatge. Es compra. No es declara la 
utílitzaeió que se'n fa. L'Ibavi paga una hipoteca i des
prés surt 1 'Ibavi i diu que treuen 53 famílies sen se re
cursos, que abandonin els seus habitatges, ho podra 
tornar a dir, a~o, l'lbavi, que ha de treure 53 famílies 
per manca de recursos mentre tenim un director-gerent 
que ha viscut a una casa d'aquest preu i que ha suposat 
a l'lbavi pagar aquest preu cada mes?, i com podra dir 
l'Ibavi que té registrades 1.425 soHicituds d'habitatges 
socials i enguany només en podra fer 192? Vertadera
ment també són notíeies en premsa. A vostes que els 
importa l'objectiu de la promoció pública de l'habitatge 
si amb els recursos públics de tots l'únic que fan és 
afavorir els interessos deIs seus amics particulars?, i 
evidentment; aquest també segueixen ben bé el seu 
exemple i, per tant, el continuen. 

Per tant, senyor portaveu del Partit Popular, cree que 
no ha demostrat aquí ni ha provat que la declaració 
complementaria per a les retencions es fes en el seu 
moment, quines són les quantitats, no ha deixat en abso
lut -i és impossible, ja ho entenc-, no ha pogut demos
trar que no hi havia relació entre les dues empreses, 
perque tres del socis de les quals són coineidents, de 
quatre, i evidentment, ben poca cosa pot rebatre de la 
sol·licitud que feim de destitueió que feim d'aequst 

senyor per aprofitament personal i deis seus amics en la 
compra i utilització d'un habitatge i reprovació al conse-
ller d 'Obres Públiques, al qual hem d 'exigir responsabili-
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tats polítiques per permetre aquesta situació totalment injus
ta i totalment defraudatoria. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Passam al torn de contrareplica. Sr. 
Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. He dit en la 
meva primera intervenció que esperaria a sentir el grup que 
dóna suport al Govern a veure quins arguments dóna per a 
la justificació del que ha passat a l'Ibavi i he de dir que enca
ra em queden algunes preguntes a l'aire. 

En primer lloc comen,;aré per la part que crec que no ha 
de ser objecte de reprovació, de rebuig. El Sr. Reus, que és 
I 'actual conseller d 'Obres Públiques, va entrar a la conselleria 
no arriba a un any encara, dia 25 d'octubre del 91 no era 
conseller, quan es produi"ren els fets no era conseller. A la 
millor és possible que el Sr. Reus s'assabentas de tota aques
ta historia o en prengués consciencia en el moment en que 
va sortir a la llum pública a través deIs mitjans de comunica
ció. Per tant, jo vull donar un marge de confian,;a al Sr. 
Reus, el qual, quan se'n va assabentar, s'ha preocupat de 
regular la situació. Per aixo crec que no es pot votar favora
blement el punt número 2. 

Ara bé, entram en el punt número 1 i en el número 3, 
respecte de la sol, licitud de destitució del director-gerent de 
l'Ibavi i de rebuig de la gestió de l'lbavi en el moment de 
compra d'un habitatge que és l'octubre de 1991. Bé, com a 
primera consideració, crec que destinar 27 milions per a la 
compra d'un xalet per part de l'lbavi quan hi fan falta tants 
habitatges per a gent necessitada, no és oportú, crec que es 
poden destinar aquests 27 milions de pessetes afer habitatges 
de promoció pública o privada; si en falten, deIs dos, s'ha
guessin pogut estirar a habitatges de promoció pública, per 
a la gent més necessitada, punt número 1. Punt número 2, 
el Sr. Jaén i Palacios aquí ha dit que el gerent, el sr. Marcos, 
ha declarat 1 'habitatge des de dia primer de mar~, amb la 
qual cosa es reconeix una certa si no irregularitat, una certa 
mala consciencia per part d'una actuació. Ha dit que ara 
cobra una cosa superior, una quantitat superior a la que co
brava, no he entes, no he sentit el que cobrava abans i el que 
cobra ara, a la millor ho ha dit, pero no ho he sentit, a mi 
m'agradaría que si és possible, s'aclarÍs. Segona cosa, si 
l'habitage no l'ocupa ningú en aquests moments, la pregunta 
és: Pensa J'Ibavi vendre aquest habitatge? o, si no el ven, a 
que el dedicara? És una altra pregunta que crec que ha de 
ser contestada. 

Després hi ha una altra cosa que crec que també és molt 
important, que és que aquí s'ha parlat d 'una declaració 
complementaria davant hisenda feta per no sé si el propi Sr. 
Marcos o ... si hi ha una declaració complementaria, o sigui, 
si no es va declarar l'Irpf en el seu moment i s'ha fet una 
declaració complementaria, en quina data s'ha feta, aquesta 

declaració complementaria? És molt important saber 
aixo, perque no és el mateix que s 'hagi feta abans que 
sortÍs l'escandol als mitjans de comunicació o que s'ha
gi feta després. Per tant, jo pens que aixo s'ha d'aclarir. 
a mi m'agradaria saber tates aquestes coses, a veure que 
hi passat, amb aixo. En qualsevol cas, pens que, en 1991, 
comprar un xalet de 152 .. 000 pessetes el metre quadrat 
amb un mercat que en aquell moment estava en terra 
del tot no és cap bon negoci per a l'Ibavi. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President. senyores i senyors diputats. Entre dins 
els objectius de l'Ibavi la promoció de l'habitatge del seu 
gerent?, té algun sentit que aquest institut destinat a 
promoure la construcció d'habitatges destinats als sec
tors de la població que més dificultats té per adquirir
los comenci per comprar-se'n un per a exclusiu benefici 
del seu gerent? Sr. Jaén, possiblement el gerent de l'Iba
vi pot haver rebut una part del seu sou en especies, i és 
perfectament legal fer-ho, pero és o no cert que el 92 
no es va declarar aquesta percepció i quan, en quina 
data? Es corregeix aquesta deficiencia, se soluciona, no 
sabem si voluntariament o a requeriment de l'hisenda 
pública. Data de la declaració complementaria, quantitat 
declarada en concepte d 'ingressos en especies, aquÍ és 
la qüestió i no n'ha parlat. Casualitat? No ens ho podem 
creure, no pot ser que la declaració complementaria 1 'ha 
feta quan ha saltat l'escandol? 

Sigui com sigui, Sr. Jaén, el caracter d'exemple que 
tenen sempre les actuacions de les institucions públiques 
es veu malmes amb actuacions com aquesta. Quants 
habitatges de prom oció oficial s'haurien pogut fer amb 
aquests 27'5 milions? Cinc, sis? És poc seriosa, Sr. Jaén 
aquesta actuació, com ha seria que el president del Go
vern que, com hem vist avui matí, reparteix subvencions 
a bastament i se'n dóna una a ell mateix, qui facultats té 
per accedir a aquests habitatges no pot comen~ar per 
donar-se'n una a ell mateix, ates que cobra 6 milions de 
pessetes de sou cada any; vostes creuen que és seriós?, 
vostes saben que en pensen els ciutadans, d'actuacions 
com aquesta? El que he dit al principi, Sr. Jaén, senyo
res i senyors diputats, la caritat ben entesa comen~a per 
un mateix, com va dir sant Pau, la diferencia esta que 
Sant Pau va caure del cavall en camÍ de Damasc i va ser 
capa~ a rectificar. A quin camÍ de Damasc seran capa
<;os vostes a descobrir la cultura de la dimissió?, la 
cultura del reconeixement de les fallades comeses i de la 
necessitat de rectificar quan és aixÍ, perque ens equivo
cam tots? Pero la de vostes és la cultura de la justificaci
Ó. Flac favor fan vostes, senyores i senyors, a la credibi
litat de la vida pública i el més trist és que a altres 110cs 
són vostes mateixos els qui es valen erigir en els campi
ons d'una regeneració de la vida pública, del qual aquí 



en valen ni sentir a parlar. Com no hem de demanar 
ponsabilitats polítiques al conseller, com deia el Sr. Pas
Ü, si no hem vist ni un intent de rectificació? Bo és ja que 
Govern no tengui proposit d'esmena, és que es recrea en 
justificació de 1 'error comes. És evident que així no anam 
Iloc. Han escoltat avui el Sr. Aznar? Els ha recomanem, 
:oltin-lo i apliquin-s'ho , senyors meus, que els fa falta . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Sr. Jaén, té la paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Vaya iniciar la intervención en 
,e turno, señoras y señores diputados, ando la información 
e precisaban, en concreto al Sr. Pascual. El Ibavi, con 
~ha 8 de febrero del año 94 acordó -podría acabar, porque 
es lo que usted está pensando- anular y dejar sin efecto 

contrato que había suscrito con anterioridad y la retribu
>n es de nueve millones de pesetas, dejando de percibir las 
:ribuciones extrasalariales (casa, habitación y complemento 
'r consejo); también se había pedido la venta de la vivien
, pues también hay un acuerdo, el tercero, que es proceder 
a venta de esa vivienda. 

Pero creo que hay un tema de interés, porque aquí se 
>iste en el ánimo de defraudar a hacienda -la Sra. Barceló, 
,e de eso creo que sabe alguna cosa, no lo digo por usted, 
10 por otros compañeros aplicados a temas de Menorca, ya 
lo he recordado-; pues la declaración del Sr. Marcos del 
o 92, la declaración de la renta, no la de patrimonio, en su 
,gina segunda -declaración de la renta que se presentó el 
o pasado, no ahora- dice: Retribuciones dinerarias, Ibavi, 
tporte íntegro: 5.800.000 pesetas. Debajo, retribuciones en 
pecie, importe íntegro: 669.000. Dónde está el ánimo 
:fraudatorio, si está declarado Sra. Barceló?, que declara en 
declaración de la renta que el importe por retribución en 
pecie, eso es lo que está aquí declarado, que se lo digo a 
ted. Por tanto, retire la expresión de ánimo defraudatorio. 

El Ibavi, con fecha 21 de junio del año 93, mucho antes 
~ que pasara esto, hace una declaración complementaria del 
io 92, un error que en algún consejo que yo conozco muy 
en, muy bien lo conozco, también se ha producido y no ha 
lbido ningún ánimo defraudatorio, sino un simple error 
lministrativo. Yo creo, Sra. Barceló, que a usted le pasa lo 
le a Cervantes con las Novelas ejemplares; el insigne lite
to titula dicha obra originariamente como Novelas ejempla
s de honestísimo entretenimiento y resulta que no tienen 
lda de eso; todos los que hemos leído Novelas ejemplares 
~mos sentido siempre la total contradicción que existe entre 

título y el contenido, mucho más cuando el contexto 
stórico era el que era. En definitiva, que no son ni ejempla
s ni honestas y desde luego, como muestra un botón, si nos 
Jerimos a Rinconete y Cortadillo que relata las andanzas de 

cofradía de ladrones de Sevilla, con su prior, con sus 
insules, y en fin, con su depositario, en cuya caja se recoge 
fruto de los hurtos, y tengo la impresión de que el patio 

de monopodio, otrora sevillano, ha ampliado su exten
sión y actividades durante el mandato socialista y que la 
cofradía de ladrones se ha incrementado notablemente, 
pero los principios de la República Francesa, sobre todo 
el de igualdad, nosotros no estamos por esa igualdad que 
ustedes predican de ser todos iguales. Eso es todo, Sr. 
Presidente. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. 

Acabat el debat, passarem a la votació de la proposi
ció no de llei. Hi ha petició de votació per separat? No 
hi ha votació de petició per separat. en conseqüencia, 
passarem a votar conjuntament tata la proposició no de 
llei. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 29 en contra, 3 abstencions. En con
seqüencia, queda rebutjada la Proposició no de !lei 915. 

Esgotat l'ordre del dia, conclou aquesta sessió. Graci
es a tots. 

st' 
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