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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors eliputats, bones tardes a tots. Comen<;a 
la sessió. 

1.1) Pregunta RGE núm. 403/95, de I'Hble. Sr. Diputat 
Miquel Guasch i Ribas, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a recursos economics amb destinació a la rehabili
tació del patr:imoni arquitectonic de les IlIes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

El primer punt de l'ordre del dia correspon a preguntes, 
i la primera és la 403, del diputat Sr, Miquel Guasch i Ribas, 
del Grup PP-Um, relativa a recursos economics amb desti-

naclo a la rehabilitació del patrimoni arquitectonic ele 
les llIes Balears. Té la paraula el diputat Sr. Guasch. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats. 
La pregunta, que va dirigida al Govern, és perque 
aquest diputat tengui coneixement sobre quines ajudes 
concedeix o té previstes concedir el Govern balear per 
a la rehabilitació del patrimoni arquitectonic propi de 
les Illes Balears. Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. Té la paraula el conseller Sr. Reus. 

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

Sr. President. Senyor Diputat, amb molt de gust. El Go
vern balear dedica dins aguest any una quantitat de prop de 
100 milions de pessetes a aquest nivell d'ajudes. Les ajudes 
signifiquen aportació en un percentatge que arriba a vegades 
al 65% del pressupost d'obra. Gracies. 

EL SR. PRE SIDENT: 

Graci es . Sr. Consell e r. Vol tornar a fe r liS ele la pa raula 
el Sr. Guasc h'J Té la pa raul a. 

EL SR . GU ASCH ¡ RI BAS . 

Gr:'¡ci es . Sr. President. nOl11e\ 11el agrail i veul'e I'inte n~~ 
que té el Govel'l1 en aqu es l fel i Ilel I eco l e1 :lr talllbé al G o
ve l'll la poss ibilitat qu e té qu e. lllitjall<;:\lll cOIl\,eni ~ o a lió 
que creglli cO llvenienl. ele reco l ,1:\1 en e l ~e u 11111lll e llt a l (; 0-

vern centra l que apan el e l Liceu lit' I1 :H(e lon:\ t:ll11hé te nilll 
un rie patrimoni histl\ ric i alli~tlc :\C[uí a l'ecuper;\I ', a les 
lIles Balears. Gracies , Sr. Pre \ icl enl. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Guaseh . Vol tornar a fer liS ele la para ula. SI 
Reus? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I ORDE
NACIÓ DEL TERRlTORI (Bartomell Reus i Beltran): 

Moltes gracies, Sr. President. Sr. Diputa!, és una política 
a emprenclre i a mantenir, Gdcies . 

1.2) Pregunta RGE núm. 415/95, de I'Hble. Sra. Diputada 
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari PP-UM, relati
va él acords estrategics amb els governs regionals de Cnr
sega i Sardenya. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passalll a la segona pregunta, que és la 415, el e la Sra. 
Maria Salolll i ColI, del Grup PP-UM, relativa a acords estra
tegics amb els govern regionals ele Córsega i Sardenya . Té la 
paraula la diputaela Sra. Salomo 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Graeies, Sr. President. El nostre grup, J jo en concret , 
volíelll demanar al conseller d'Eeonomia i Hisenda, ja que 
sabem que hi ha hagut distints contactes amb les distintes 

},.._ illes del Mediterrani per part del Govern balear i també 3mb 
les elistintes illes eI'Europa, per veure quines són les seves 
problematiC)ues. quins són els seus punts el'aeorcl estrategics 

de cara al futur, ens agradaría saber, si ja hi ha hagut 
qualgue punt d'acord o si s'ha signat qualque tipus de 
document o qualque tipus d 'acord estrategic entre les 
illes de Córsega i de Sardenya. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salom. Té la paraula el conseller Sr. 
Matas. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 
(Jaume Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
E fectivament, el Consell ele Govern va aprova r durant 
e l mes ele novembre passat un projecte eI 'acord estrate 
gi e amb els go ve rn regionals de Córsega i Sa rden ya. 
Aq uest pl'Ojecte cl' aco ld inelou una c1eelaraci ó el e princi
pis i un reglall1 e nt intem ele fun cionament el e l grupo El 
grup l/ue <inte nt<l uear, que es e/id Irvl E DU C. és el 
gru p el'il/es elel iVl eeliterrani occ iel e ntal. 

Poele m elestaca r qu e, eles de l mes ele sete mbre passat , 
~ 'ha e nfonit el s contZ1ctes entl 'e les institll c io llS ele les 
tl'es illes, i en aqu es t moment j;¡ hi ha projectes cOllluns 
plantejals ela-vanl c1 'E uropil el e les ti-es ill es . clavant la 
U ni ó Europea . 

Una vegada que el projeete ele ueació ele I'IMEDOC 
Ilaura est8t aprovat pels tres exeeutills ele les illes, s'es
pera, efectivalllent, poder I/an<;ar la signatura ele I'acmel 
per part elels tres presielents regionals . cosa que pot ser 
un fet en els propers mesos. La signatura eI 'aquest aeorel 
entre les tres illes (Córsega, Sardenya i les IIles Balears) 
es fara primerament a les IIles Balears per estricte orelre 
alfabetic. 

El tipus de col ' laboració prevista amb aquestes illes 
és I'i ntercanvi el' experiencies. partici pació en programes 
comunitaris, cooperació economica i cultural i la presa 
ele postura en determinats temes. Han mostrat interes en 
els temes del tractament fiscal diferenciat per a les tres 
illes , el tema del turisll1e. la política comunitaria i els 
intereanvis ele tot tipus entre les tres illes. Moltes graci
es. 

' . 
EL SR. PRESID E NT: 

Gracies, Sr. Matas. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sra . Salom? Té la paraula. 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President. Podria concretar-me un poe 
més si entre les tres illes hi ha hagut certes reunions o 
contactes per veure el tema del tractament fiscal dife
renciat ele les 1I1es Balears, amb Corsegi1 i Sardenya'J 
Gracies . 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salom. Té la paraula el conseller Sr. Matas. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Jau
me Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President. Efectivament, s'ha produ'it una 
darrera trobada fa poc més d 'un mes a l 'illa de Sardenya, on 
s'ha destacat el tema del tractament fiscal diferenciat com un 
deis temes que poden estar presentats davant la Unió Euro
pea d'una forma conjunta per les tres illes. És important 
tenir en compte que aquest acord pot ser una realitat en els 
propers mesos i que creim que amb un comite de direcció, 
del qual formara part el president del Govern de la Comuni
tat Autonoma, i amb una secretaria tecnica, que dma el 
centre Balears per Europa, pot ser un OI'ganisme que aglutini 
inici:nives privades i públiques deis tres govel'l1 regionals, i, 
sohretot. pot donar un joc important d'actuació clavant els 
interessos ele les illes elel Meeliterrani ele la Unió Europe,1. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gr:'tcics, Sr. 1\'latas. 

1.3) Pregunta RGE núm. 416/95, de I'Hble. Sra. Diputada 
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentad PP-UM. relati
ya a ¡'educció del cost del passiu del Govern balear. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passalll a la tercera pregunta, que és la 416. ele la Sra . . 
Salolll i colL del Grup PP-UM, relativa a reelucció del cos1 
elel passiu del Govern balear. Té la paraula la Sra. Salol11. 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President. A nosaltres ens agraelaria saber 
quines actuacions ha dut a terl1le el Govern balear, en con
cret la Conselleria d 'Economia i Hisenela, per intentar red u i r 
el tipus e1'interes e1els préstecs que té concertats, en defini
tiva, per intentar reeluir els costs elels passius deis préstecs de 
la nostra comunitat autonoma. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salom. Té la paraula el conseller Sr. Matas , 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Jau
me Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. L'any 
94 el Govern de la Comunitat Autonoma va escometre una 
important operació de reconversió deis seu s passius finan
cers. L'any 94 va ser un any d'evolució molt volatil deIs 
tipus d'interes en els mercats financers. Varem poder esco
metre aquesta operació, la quaL una vegada realitzaela. s'ha 
demostrada COI1l un exit del finan<;ament del deute eI'aquesta 

comunitat autonoma. EIs objectius que es varen perse
guir amb aquesta operació global de reconversió varen 
ser basicament tres: En primer 110c, poder aconseguir 
una menor dependencia del moviment deis mercats; un 
60 o 70% de les operacions d 'endeutament en aquest 
moment de la Comunitat Autonoma estan concretades 
en operacions a tipus fixos, i amb l'evolució que han 
tengut els tipus, amb els swaps i amb els flaps que hem 
pogut fer enguany, I'any 94 i 95, ens ha permes no 
dependre de I'evolució deIs tipus allarg termini. Per una 
altra part, també es va diversificar la cartera, amb la 
qual cosa s'aconsegueix aconseguir un equilibri de risc 
en una cartera diversa de deute financer; aquesta diversi
ficació es va aconseguir sobretot en acudir a I'inversor 
institucional, és a dir, a I'emissió d'obligacions, i la elacla 
real d'aquesta operació ele reconversió va ser que s'han 
aconseguits un costs fimll1cers molt Illés barats, molt 
l11é~ asseCjuiblcs: ilCjuesta I'econversió. en xiJ'res. ha supo
sat que aquesta comunitat autónomCl I'any CJ4 i I'any 95 
tendr:t un estalvi ele 1.250 lllilions ele pessetes en clespe
ses financeres . Moltes gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 

GI'acies, Sr. Matas. Vol tOl'n<1I' a fel' LIS ele la parilLlla 
la Sra . Salom'J No . 

1.4) Pregunta RGE núm. 419/95, de I'Hble. Sr. Dipu
tat Pe re Palau i Torres. del Grup Parlamentari PP-UM, 
relatiya a aplicació de I'Iva als establiments hotelcrs, 

EL SR. PRESIDENT: 

La quarta pregunta és la 419, del diputat Sr. Pere 
Palau i Torres, del Grup PP-UM, relativa a aplicació cle 
I'IVA als establilllents hotelers. Té la paraula el Sr. Pa
lau. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, COI11 

molt bé sap voste, la majoria deis establill1ents hotelers 
fan les seves contractacions ele cara a properes tempora
des moltes vegaeles all1b un any o any i ll1ig eI'antelació. 
Posat que la Ilei de pressupostos ele l'Estat que es va 
aprov3l' i que ha entrat en vigor l' 1 de gener ele l'any 
1995 va preveure un augment ele 1'1 V A en un punt per 
cent, i, en aquest cas concret, sobre allo que afecta els 
establiments hotelers, que ha passat de sis a se!, a aquest 
diputat li agradaria saber prill1erament quina és I'opinió 
que té voste sobre aquesta pujada i, en segon 1I0c, qui
nes poden ser les conseqüencies que pot provocar en el 
sector turístic, ja que, com bé sap, aquestos preus són 
tancats i que de cap manera pot repercutir, aquesta 
pujada, sobre els tol/r operators. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Palau. Té la paraula el conseller Sr. Flaquer. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (loan Flaquer i 

Riutort): 

Gracies. Sr. President. Quant a I'opinió que em mereix 
aquest incremento encara que només sigui d'un punt. de 
I 'IV A aplicable als establiments hotelers, lógicament és una 
opinió negativa, perque precisament totes les actuacions que 
el Govern d'aquesta comunitat cluu a terme i totes les gesti
ons que es fan davant el Ministeri de Turisme van en una 
direcció completament oposacla i contraria. que és la d'in
tentar reduir el tipus d'IVA aplicabl'e als establiments hote
lers. fins i tot per poder arrihil!' ,! un tipus d'IVA molt simi
lilr al que s'aplica en aquest ll10ment a ClIlarics. que és el 
nostre principal compelido!. i llut' r~ qut' en aqlle~t 1110menl 
les nostres illes tenguin un cle\:I\ :I!ltatgt' cOlllpeliliu jo cree 
que bast,lIlt important. ele m~llel:! que aquesl inu elllenl que 
va en unil elirecció conlrAri~ :! 1;\ LllIt' nos:illres pretenelll. que 
és una elislllinució. lógiGllllelll 1llt'ITIX un:\ Ol)inió moll neg:! 
tiv<1 per pan ele 1<1 nOSII:1 COIllUI1!L!1 

QU<1nt il les repercussions. \1)11 t'viclenl~. e~t:lm (I:want un:l 
prestació el'un sel'vei que no tt· un:1 pmsihilit<lt ele repercussi 
ó posterior per pan ele l'empres:11 i i. en conseqüencia. I·elll -. 
presari turistic ele la nllstl'<1 cOll1unitat. que té un gU:lI1y. com 
il conseqüenci8 el'ilqueS[il eles<1loi'lun<1c1<1 Illesma ecOn01l1iCI 
presa pel Govern a1l1h el supon. i fil1s i 101 ilmb 1<1 pressió. 
elel grup nilcionalistil catalú per incorpOl'ar-lil ills pressuposts. 
no fara més que incorporal'-Io i assulllir aquest pum elel Cosl 
eI'aquest IVA, sense que el jJugui fer repercutir en el client. 
perque sabem tots que aixo no és possible. Moltes grácies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Flaquer. Vol torn:lr afer ús ele la paraula. Sr. 
Palau ') Té la paraula. 

EL SR. PALAU I TORRES: 

Sí. Sr. President. Sr. Conseller, li vull agrair les gestions 
que fan. a través elel Govel'll balear. elilvant el Ministeri ele 
Comer¡; i Turis1l1e perC]ue eI'alguna manera aquestes taxes 
eI'IVA puguin ser reeluldes o igualaeles a les llles Canaries, 
i. per altra párt, també li deman que. almenys e1'ara encla 
vallt. quan s'hagin de produir augments d'aquest tipus. el 
Govern central els pugui elonar a coneixer amb la suficient 
antelació perque els propis hotelers puguin ten i r la precau
ció de repercutir-los sobre els preus que contracten. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau . 

~_ 1.5) Pregunta RGE núm. 424/95, de I'Hble. Sr. Diputat 
Jesús Martínez i de Dios, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a operativitat del sistema de navegació "Loran-e". 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la cinquena pregunta, que és la 424, del 
diputat Sr. Martínez de Dios, del Grup PP-UM, relativa 
a operativitat del sistema Loran C. Té la paraula el Sr. 
MartÍnez de Dios. 

E L SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Se formula esta pregunta 
porque en los últimos tiempos se ha anunciaelo que el 
sistema ele navegación Loran, empleado por los buques 
y aviones en el Meeliterráneo para su situación. ha deja
elo de ser operativo, con lo cual se venía poniendo de 
manifiesto la existencia ele una serie ele problemas para 
la flota pesquera en general y la específica ele las Balea
res. Interesa a este diputado que. por p<lrte de la conse
lIeria. se haga una referencia él cuál es esta ¡Jl'Ohlemátic:1 
\ si está en vii\s ele solución . Graci:-ls 

E L SR. PRESIDENT: 

Gr:lcie~. SI . ivlaninez ele Dios. Té la j)ilrilul:l el 
conseller Sr. /'vi o n:: \' . 

EL SR. CONSELLER D'AGRICUL TURA I PESCA 
(Pere J. rvlorey i Ballester): 

Gr:1cies. Sr. Presiclenl. L'esmentat Loran C és un 
sistema de posició a través el'estacions emissores. Ha 
est<11 e l sistema més elllprat els darrers :Inys t:-lnt per a 
la navegació COI11 per a la situació elels calaelors ele la 
pesca. Per motius que no helll arribat-a aclarir. que no 
s'han espec ificat . aquest sistema ele radioajuela ha estat 
suprimit. Actualment. en el Meeliterrani existeixen ope
ratius com a sistema eI'ajudes il la navegació. el GPS o 
sistema ele posició per satel· lit. els racliofars o fars visu
als . 

Sell1bla que, a dins el contest ele la Unió Europea. 
existeixen esperances que en un fUlUr no determinat tor
ni a ser operativa la cadena Loran C. De totes maneres, 
hem c1'aclarir que. en la clecaela elels noranta. molts el \1-
sum'is -pescadol's- que disposaven del sistema de posició 
Loran I'estan substituint per equipameLlts basats en 
sistemes ele GPS, perque són més precisos i més efica
c,os. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grácies, Sr. Conseller . Vol tornar afer ús de la pa
raula, Sr. Diputat? Té la paraula el Sr. Martínez de 
Dios. 

EL SR. MARTlNEZ 1 DE DIOS: 

De sus palabras, Sr. Conseller, ¿,he de enteneler que 
esto ha supuesto un incremento en los costes que para 
lil explotación ele los buques pesquel'Os supone el cambio 
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de los sistemas introducidos últimamente al suprimirse el 
Loran C? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios. Té la paraula el conseller 
Sr. Morey. 

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

La res posta és afirmativa. Efectivament, així ha estat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grácies, Sr. Conseller. 

1.6) Pregunta RGE núm. 563/95, de I'Hble. Sr. Diputat 
Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamental'i SOCIo 
ALIST A, relativa a quantitats pressupostades per al Pla de 
reindustrialització el 1995. 

EL SR. PRESIDENT: 

Pa'i,am il la sisell,l pregunta, Ljue és la 563, elel diputat SI . 
Valen tí V;tlenciano i López, del GJllP Parlalllental'i SOCIA
LISTA, I'elativa a quantitats -pressupostades per af Pla ele 
reinclusuialització el 1995. Té la paraula el SI'. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓ PEZ: 

Grjcie'i. Sr. President. Sr. COllseller d'llldústria, li puc 
asseguI'ar que aquesta pregunta r he redactada jo. Es tI"acta ele 
saber, I'any 95, en els pressuposts que hi van presentar. valll 
discutir les gran s macroxifres, i hi havia mesclaeles, per una 
banda, programes elel Pla ele reindustrialització i, per una 
altra, pmgrames elel Pla de comen;;, els quals estaven inno
du'its dins un mateix programa de comen;. Per tant. aquesta 
pregunta tI'acta d'aclarir aquesta situació, saber exactalllent. 
a elins el Pla ele reinelustrialització, que és el que correspon 
a cada programa i, per exclusió, eleeluirem també '1110 elel Pla 
ele cOlllel·~. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Valenciano. Té la paraula el consellel' SI' . 
Triay i I-1umbert. 

EL SR. CONSELLER DE COMERc; 1 INDUSTRIA 
(Cristofol Triay i I-1ulllbert): 

Gracies, Sr. President. Sr. Valenciano, si en vol prenelre 
nota, el Pla ele reindustrialització es nodreix per dues vies, 
una és a través de Foment Industrial i I'altra, a través de la 
conselleria. En cultura industrial i comunicació del pla hi ha 
20 milions. En infraestructura industrial, 290 milions a tra
vés ele Foment i 70 que van a les partides ele noves tecnolo
gies i noves indústries. En formació i assessorament hi ha 
elues partieles, una ele 70 i una altra ele 130. En dissenv i 

qualitat, tres partid es: La 77006, 60 milions; 78006, 60 
milions, i 78005, 55 milions. En meeli ambient, 35 mili
ons. En noves indústries, 100. Hi ha una partida destina
da al tema deis embotits, 90 milions. 90 milions a noves 
tecnologies. Finan<;ament de les "pimes", 250 milions. 
Promoció comercial, 235. 1 foment industrial per a pro
moció comercial, 400. A<;o fa un total de 1.265 per una 
banda i 690, que són 1.955 milions. 

A més arnés, s'ha de dir que es nodriran les neces
sitats que facin falta de la secció 31 amb partides que 
creguem oportunes, tant a nivell de formació com de 
promoció, al nivell que puguem conjuntar objectiu 2 i 
58, pero a<;o encara esta per definir. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. No hi ha lll és intervencions. 

1.7) Pregunta RGE núm. 565/95. de I'Hble. Sr. Dipu
tat Víctor Tur i Ferrer, del Grup Parlamentad SOCI
ALISTA. relatiY<l a POOT a Formentera. 

EL SR. PRESIDENT: 

L3 setena pregunta és la 565, elel diputat Sr , VíctOl" 
TUI i Ferrer, del Grup Parlalllcntari SOCIALISTA, 
relativa a POOt de ¡·'-ormentera. Té la paraula el diputat 
Sr. TUl" i Ferrer. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors cliputats. 
Pensa, el Sr. Conseller ele Turisme, redactar un POOT 
específic per a I'illa de Fonllentera, COlll elemana el 
propi ajuntament ele I'illa? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. TUI'. Té la paraula el conseller Sr. F\;t
quer. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer 
i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Hi ha una normativa general 
que per a totes les illes basicament sera similar, per a 
Mallorca, per a Menorca, per a Eivissa i per a FOl"
mentera, i després hi ha unes eleterminacions particulars 
que acompanyen aquesta normativa general a cada una 
ele les zones turístiques ele caela una el 'aquestes quatre 
illes. En conseqüencia, Formentera fins i tot esta subdi
vidida, no record ara exactament si en dues o en tres 
subzones turístiques, que tenen unes determinacions 
particulars que es corresponen amb les seves particulari
tats i amb les se ves peculiaritats. En conseqüencia, no és 
necessari fer un POOT específic per a Formentera, sinó 
que senzillament. a més de la normativa general que 
s'aplica a totes les illes, caela una ele les zones turísti-
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ques de Formentera tendra -com les altres zones turístiques 
d'aquestes illes- les seves determinacions particulars. A mi 
m 'agradaria que, en qualsevol cas, o I 'ajuntament o voste 
mateix, que fa la pregunta quasi quasi en nom de l'ajunta
ment, poguessin explicar a quina cosa es refereixen exacta
ment quan parlen d'un POOT per a Formentera. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Flaql.ler. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. 
Tur? Té la paraula. 

EL SR. TUR I FERRER: 

Gracies, Sr. Presiclent. Sr. COl1seller,.ia estam molt acos
tumats a ser Eivissa-Formentera. Es considera aquí moltes 
vegades com una unitat geogdfiGl i vosté, COI11 lots aquí. 118 
sentit moltes vegacles que l1i h:t LlIl~ conelicion811ts Illolt espe 
cífics que ritn que Forlllenter:1 e~ligui diferenciacl:l ele l'ill:1 
eI·Eivissa. Per :tltra hitllCl:1. si t'\ cell LJue. en I'exposieió pú 
blica (l'aquest POOT. la Cnn~ellel i:1 de TUI iSllle hi recLll1 e l~ 

suggerilllellts de consell, in\ul:II \. de col ' leclius elllpres:tl'i:tls 
afectats i c!'ajuntalllcnts -ell 1ll:lju\cul:l -, p:11 ei\ logie que en 
:1quest e:1S es faei eas -'v:t1gui l'n l)1 e~sili - Li':t1ló que c1elll:tll:t 
l'A.iulltament ele Forl11entel:l: :Ii\l~ el 'el1tl :ld:1 i \cn,e profun, 
elitzar en el contingltl cJ':lLJue'>l 11 1;1 cl'ol'c!en:lció ele l'ofen:1 
hotelera. Graeies. 

EL SR. PRESIDEi\'T: 

Gnkies. SI. Tul'. Té la paraul:1 el conseller SI. Flaquer. 

EL SR CONSELLER DE TURISf'vIE (Jo:1n Flaquer i 
Riutort): 

Gracies, Sr. President. Sr, Tul'. quan es fa una consulta 
pública. no vol dir que s'hagi e1'aeceptar tat el que s'hi ele
mana. El que jo li he explicat és que es fem una normativa 
general que s'aplica a totes les illes ele la nostra comunitat i 
que hi haura unes'{jeterminacions particulars ele cada ZOn:1 
turística, no ele cada i\la, ele caela zona turística. i fins i tot 
li he dit que Forlllentera en té l11és eI'una, ele ZOlla turística. 
i aquestes zones turístiques recoJliran aquestes peeuliaritats, 
Cree que I'ajuntament, en el moment en que hi faei qualque 
aJ'legació per eserit, ben fet8 i ben raonada. ens haura (le 
mostrar per que elemana un POOT per a Formentera i COIll 

el faria, perque jo l'únie que veig són detem1inaeions p::tl 
ticuJars per a cada una ele Jes zones que fan innecessari el fet 
que es parli eI'un POOT espeeífic per a I'illa ele Formentera. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Flaquer. 

1.8) Pregunta RGE núm, 564/95, de I'Hble. Sr. Diputat 
Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentad SOCI, 
ALISTA, relativa a quantitat en fase OP de les partides 
referents al Pla de reindustrialització, 

EL SR. PRESIDENT: 

PaS6am a la vuitena pregunta, que és la 564, del Sr. 
Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a quantitat en fase OP a 31 de 
desembre del 94 de les partides referents al Pla de rein
dustrialitzaeió. té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors eliputats. 
Sr. Conseller, voste sap que el nostt'e grup fa un segui
ment exhaustiu del Pla de reindustrialització. No fa gaire 
temps, se'n recordara, en el mes de setembre,.ia li vam 
demanar en quina situació es trobava I'execució el 'aquest 
pla i vam eompr,ovar que en aquelles moment tenia un 
estat e['execueió bastant pobre , Aquesta cambra, amb el 
suport elel grup parlal1lent~lri popul:1r. va vot:lr. va voler. 
que s'hi invertissin 2,(100 milions ele pessetesl 'a nv 94. Es 
tracta ele saber, ara que ha aca";lt 1':1n,; 9-1. LJUe 5'h;\ 
invertit realment per ::t oc\:¡ progl';tma en aqucst pl:1. 
GI:icies 

EL SR. PRESIDENT: 

Gr~cie.~ Sr. Valenciano, Té la parClula el conseller Sr. 
Tri:1~ i HUlllbert 

EL SR. CONSELLER DE COrvlERC; 1 INDÚSTRIA 
(O'istOfol Triav i H ul11bert) : 

Gracies. Sl'. Presiclent. Sl'. Diputat. en la meya intel 
venció ja li vaig elir que molt previsiblelllent I'execució 
del 94 passaria al 95 i successius, pero també li he ele dir 
que a clins el 94. amb carrec al Pla de reinelustrialització 
en aquell L1lOl1lent vigent. les particles que s'hi van gastar 
van ser 1.047.452.000 pessetes, algunes ele les qual són 
a FOll1ent Inelustrial. basicall1ent it infraestructura i 
cOlllercialització, i la resta, en la mateixa eonselleria. Per 
úees. són les següents: Infraestructura, 227 milions. 
formaeió. 20 milions. Disseny i qualitat. 39 milions. 
1 + D, 283 l11ilions. Foment elel finan<;al1lent. 76 milions. 
Promoció comercial. 399 milions. Per tanto tal com \11'hi 
vaig cOl11prometre, el Pla ele reinelustrialització que en 
aquests \11O\11ents hi ha previst pe!' a rany 95, uns 2.000 
Illilions ele pessetes. s'executara en la totalitat pero amb 
un retarel. evielentment. eJe pr5cticament un al1y , Graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr, Triay i Humbert. Vol tornar afer ús ele 
lit paraula el Sr. Valenciano? Té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Sí, Sr. Presielent. Senyores i senvors diputats. L'any 
93. hi havien e1'invertir 600 milions. van transferir-los éll 
94: 1' (1l1v 94, n'hi havien e1'invertir 2.000. n'han transfe-
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rits 1.000 al 95: en el 95, n'hi havien d'invertir 1.500 més 
1.000 que en venien, haurien de ser 2.500, i ja només en són 
2.000. Per tant, nosaltres creim que és una Ilastima, s'acaba 
la legislatura, aquest pla de reindustrialització no haura 
funcional, no haura funcionat per manca de recursos, per
que el Govern de la Comunitat Autónoma no els hi haura 
volgut posar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el conseller Sr. 
Triay i Humbert. 

EL SR. CONSELLER DE COMERC;: 
(O'istMol Triay i Humbert): 

INDÚSTRIA 

Sí. vull clir que nosaltres entenelll que J totes les petici
ons que es fan a la consellera i que estall cleguclament clocu
ll1elltacles es elóna sortiela i que. per tan1. 1'[l11ie que es fJ és 
ret;¡rel;¡r Ull any la posaela en vigor elel plJ elel 93. peró que. 
efecti v;¡ll1ent. es f;¡ tal COIl1 jo vaig ;lllullciélr tant en eh pres
suPo)[O~ COIll en la cOlllissió cl"econollliél, que el':> -+.000 que 
hi ha,ia 1~I'evists en el Pla de comers es clurZln a terme ell la 
totalit;lt I que eJ., 5.000 que hi hZl prevists en el PI;] ele rein 
clustl iZllització també es eluran él terllle. pel'ó Zllllh un retardo 
COIll he elit ZlbZlns, d'alguns mesos. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Conseller. 

1.9) Pregunta RCE núm. 381/95, de I'Hble. Sr. Diputat 
Miquel Pascual i Amorós, del Crup Parlamentari MIXT, 
relativa a suport del Partit Popular a la Proposició de lIei 
de regim economic i fi.scal de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Pélssalll a lél novenél pregunta. que és la 381. elel diputat 
Sr. Pélscual i Amorós, del Grup Parlamentari MIXT. relativél 
a supon del Partit Popular a la Proposició ele lIei ele regim 
especial i fiscal ele les Illes Baleélrs. Té la paraula el Sr. Pas
cual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS : 

Sr. Presiclenl. sellyores i senyol"S diputats. scnyors del 
Govern. En aquest moment esta en tramitaclo en aquest 
parlament una proposició de Ilei, que, per cert. és del Partit 
Popular, cosa que no sabia quan vaig formular la pregunta , 
sobre el regil1l econoll1ic i fiscal de les Illes Balears. Aquesta 
proposició de lIei ... , bé, no és exactament una proposició ele 
lIei, sinó una proposició de proposició de lIei que necessita 
que s'aprovi a Madrid. Evidentment, si aquí la presenta el 
Partit Popular, la lógica ens hauria de dir que el Partít Popu
lar a Madrid. en el congrés i en el sena!. també hi c10ni su 
port, peró hi ha un precedent que no ha estélt així, que és la 
tramitació de l'Estatut d'Autonomia -la reforma ele l'Estatut 
c1'Autonomia- ele 1991. Aquest parlament V(l aprovar amh 

tres vots de tots els grups, excepte del Partit Socialista, 
i, per tant, també del Partit Popular, una reforma de 
l'Estatut d'Autonomia que ens equiparava a Catalunya, 
al País Base, etc. i que ha estat enviada a Madrid, i el 
Partit Popular a Madrid no ha fet cap esfon; ni un per
que es tramiti i s'aprovi. Ja han passat els quatre anys, 
jo he de fer aquesta pregunta al president al Govern -
veig que no hi és, peró la hi he de fer-, ja em conform 
que em la contesti la vice-presidenta o qualque altre 
membre del Govern, és a veure si el president del Go
vern té garanties elel dirigent del Partit Popular a Ma
drid que a les Corts Generals aquest partit donara su
port al text de la proposició ele proposició de lIei sobre 
regim económic i fiscal especial ele les IlIes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gr~cies. Sr. rascu~ll. Té la p,ll-aul~l el cllnseller Sr. 
t\lb ta<,. 

EL SR. CONSELLER D 'ECONOfdIA I H1SENDA 
l.bulllc Mat:1'i i Palou): 

GI':"lcies. Sr. Presielent. Senyorc':> i ':>eny()["'; c1iputats. Jo 
talllhé em conform que v05le em f:1Ci 1;\ pregunlZl. Sr. 
Pascual . Vull elir-li que no hi pateixi. li vulL elir-que el 
Partil Popular a Maelriel ha clonélt cl,nes consieleraciom 
ele supon Zl Ull reconcixemenl eI'un regim económic i 
fiscal diferenciat per él les IIles Ralears. Eviclentmen1. 1:1 
proposició ele proposició. com voste eliu, encara no hZl 
sortit eI'aquest parl;¡ment. Evidentment. quan un partit 
a nivellnacional elóna suport a un tr:1Ctament eliferencia
t. no vol dir que elonem supon exactamenl (\1 tractrtment 
que en pugui sortir. eI'aquí, i evielentlllent sabem perfec
tament que la negociació a Madrid sempre al final s'hau
ra ele donar probablement amb tots els partits polítics. 
perque encara no sabe m quina proposició sortira e1'a
quío El que és important. Sr. Pascual. jo crec. si m'ho 
perl11et, és establir elues consideracions: Per unél parto 
que no pateixi per aixó . com diuen els forasters. que 
cada palo aguanle Sil vela. i voste aguan ti la seva, que 
nosalnes ja aguantarem la nostra. i per una altra pan, li 
eliré que el que és important, i aixó és a alió que dónél 
suport el Partit Popular a Madriel. és el reconeixement 
d'un regim económic i fiscal diferenciat per a aquestes 
illes. precisament alió que fa ara una setmana aquí ni 
els propis socialistes obrers espanyols que lenim aquí 
clavant varen ser capa;;;os d'aprovar i que ens varen 
rebutjar frontalmenl. No estam parlant ele quin, n'estam 
parlant e1'un, i precisament a aixo dóna suport el partit 
a Madrid. Moltes gdcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Vol torn(\r afer ús de la paraula, 
Sr. Pascual? 
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EL SR. PASCUAL] AMORÓS: 

Sí. Sr. President. Bé, jo aguantaré el meu ciri, pero el 
Partit Popular no ha aguantat el ciri de I'Estatut d' Autono
mia de 1991, cosa que havia aprovada aquí. 

En segon Iloc, el president del Govern darrerament ha dit 
coses contradictories aquí, a les Illes Balears, en un altre 
aspecte, que és Brokerval. Jo esper que la seva paraula ten
gui més consistencia' que la del president i esper i supos que 
la seva paraula és la del president. 

En tercer Iloc, esper que el que surti del Parlalllent de les 
Illes Balears, cosa que no impeelira Unió Mallorquina, o 
sigui, que no farem res per impedir-ho, sinó que nosaltres 
vo lelll un regim fiscal , que tal vegada no ser,] el nostre, pero 
.ia ens conformam. com a primel ;1 passa. alllh tenil -Io, pero 
que aquest regilll fiscal. a :vl:-1L11 id. no ~LII'ti clesGlfe'inat. i 
c¡uan aquest regilll fisc ~¡] no hagi -;Oltil L1escafe'inal ,1 f'vlélclrili. 
Ilavors pocll em dir que e l I':lrtit Pupul:11 h:1 ag.u:\I1ti el cil i. 

EL SR PRESIDENT' 

Gr:kies. SI. Pascu:¡] . Vol t\1II1:11 :1 lel LI'> L1e la p:lI'ilul;\. ~J . 

Matas'1 Té la parélula . 

ELSR. CONSELLER D·ECO\.U~II.-\ I HISENDA (.1:1lI

me J\:latas i Palou): 

Grácies. Sr. Presiclent. En primer Iloc. Sr. Pascual. no 
entraré en el camp ele les ofen~e, i eviclentlllent la seva pa 
r,lUla em mereix respecte, la ~e\:\. 

En segon Iloc, li Ilegiré, per si hi té qualque c1ubte, el 
BUll/eu' Oficial del Sellal ele el i:l 2S ele setem bre ele 1994, 
moció presentada pel Partit Popular a Madrid com a resolu 
ció a apl'Ovar en el clebat ele J'estat de les autonomies en el 
Senat: "Regular en coordillación con la Adminislración de 1(/ 
Comunidad AurÓllOI1W compensaciones económicas y fiscales 
para reducir en el archipiélago balear 105 efeelOs de la imu/a· 
ridad y /a eSl!lcionalidad de su lefido económico, as( C0l110 

para facilitar el acceso a esLC lerrilorio ([ los mercados 1111111· 

diales de inversiones. nllel'as lecl1olog(as y nl/el'as actividades 
de las que actualmente está marginado por sus condicionanles 
geográficos. 11 Aquesta proposta de resolució es una proposta 
de resolució elel Partit Popular a Madrid i és una proposta 
que. com vciste sap, V~ ser rebutjaela pel Partit Socialist1 
Obrer Espanyol. 

1 per acabar, si m'ho permet, i en parlar ele contraelicci-
011S. Sr. Pascual. li diré que jo parl en n0111 del Grup Partit 
Popular-Unió Mallorquina. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.10) Pregunta RCE núm. 426/95, de I'Hble. Sr. Diputa! 
.Josep 1\1, MartÍnez i Polentinos, del Crup Parlamentari PP-

UM, relativa a recuperació de les zones cremades a An
dratx. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la desena pregunta, que és la 426, elel dipu
tat Sr. Josep Miquel MartÍnez i Polentinos, del Grup 
PP-UM. relativa a recuperació de zones cremaeles a 
Andratx. Té la paraula el Sr. Martínez Polentinos. 

EL SR. MARTÍNEZ I paLENTINOS: 

Gracies. Sr. PresidelH. De todos es conocido el efecto 
que produce el fuego en nuestros bosques. Nosotros no 
podemos escaparnos ni sel' ajenos a ello, ya que lo he
mos padecido COIl especial virulencia estos últimos aJíos 
en nuestra comunielad . Especialmente grave ha sido el 
procluciclo el verano p~saclo en la zona ele S:l Trapa. en 
Anelratx. en I~ cual a los valores lliltm"les inuíllseco') 
que va tiene se han cle aJíaclir unos alto, valore>; etnoló
gicos. He podielo cOlllproh:ll- ante, \¡ elespué, clel incen 
dio I ~l ,ituación en que ~e encontJ' ~lh:l -' desde luego es 
verdaderamente deplorable . Mi pregunt:J \,;1 en este 
~enticlo. ¿ que medida,> h ~J tomado la Conselleria ele Agl i
cultura \ Pesc~ elel (johierno hale:u .para I'ecuperar 1:1') 

zonas quemaclas en el incendio pasado en la zona ele 
Anclratx') Gracia, 

EL SR. PRESIDE~T: 

Gr,1cie~, Sr. Manínez i Polentinos. Té la paraula el 
Sr. ¡vlorey . 

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

Gracies , Sr. President. Hem elaborat un pla de res
tauració ele la vegetació elels terrenys afectats amb clife
rents actuacions per ilconseguir la regeneració ele les 
bases forestals. Aquestes feines han estat feina de neteja 
i eli1l1inació de la fusta cremada, per tal eI'evitar l'apari
ció ele plagues forestals. feina de suport a la regeneració 
natural ele I'arbrat. repoblació forestal en zones desar
brades i millora deis camins i pistes forestals. Així ma
teix, s'ha subscrit un conveni de col'laboració entre la 
conselleria i el GOB per a la recuperació de la finca ele 
sa Trapa. que esta afectada en la seva totalitat, amb els 
objectius i finalitats anterior1l1ent descrits. Endemés. es 
va elaborar un pla ele restauració ( ... )gica forestal amb 
la finalitat de frenar els processos cJ'erossió de la zona. 
regular el regi1l1 hídric de les aigües i recarregar aqüí
fers naturals, així com disminuir les vessaments super
ficials, amb prevenció ele possibles avingudes. Gracies, 
Sr. Presiden t. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grácies. Sr. Conseller. vol tornar a fer liS de la pa 
raui;}, Sr. Manínez i Polentinos: Té la paraulél. 
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EL SR. MARTÍNEZ 1 POLENTINOS: 

Gracias. Sr. Presidente. Sr. Conseller, solamente quiero 
recordarle que, efectivamente, la biomasa forestal está for
mada no solamente por masa forestaL también forma parte 
la masa zoológica. Es de desear que cuanto antes se encuen
tren las condiciones idóneas para favorecer la existencia de 
ambas masas. 

Asimismo, quisiera saber si de alguna manera la declara
ción de la Dragonera como parque natural ha podido influir 
como hecho determinante para que la recuperación de sa 
Trapa con estas medidas tomadas ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Aixó sel'i" una altra pregunta. Sr. lvIartínez . 

EL SR. I\IARTÍNEZ rí5E~DtGS:~ 

Gracias . Simplemente. sabel' si poclría tenel' qué ver algo . 
l'\jada m:I" . Muchas gl·acias . 

EL SR . PRESIDEl\JT: 

(il:lcies. Sr. IVlartínez. No hi ha intervenció 1 No hi ha 
intervenc i6 . 

Il.l) InterpeHació RCE núm. 3/95, presentada pel Crup 
Parlamentari SOCIALISTA, relatin a gestió de residus no 
inclosos en els plans de residus solids urbans. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de I'orclre elel dia, que correspon a 
interpel·lacions. i hi veurem en primel" Iloc la 3/95, presenta
da pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. relativa a gestió ele 
residus no inclosos en el pla ele residus sólids urbans . Té la 
paraula. pel grup interpel·lant. el diputat Sr. Antich . 

EL SR. ANTICH 1 OLJVER: 

Gracies. Sr. Presielent. Senyores i senyors diputats. El 
Parlament ele les 1I1es Balears. l'any 1989, va aprovar els 
criteris generals per a la reelacció del Pla director per a la 
gestió ele resielus solicJs urbans. El criteri número 4 marCaVé\ 
quins re.sielus es podien consielerar urbans, segolis el pla 
director. i quins no, tenint com a referencia la Llei 42/75. ele 
e1ia 19 ele novembre. Aquest criteri fixava. a més, que els 
residus exclosos serien objecte de plans específics. Per fer 
efectiu aquest criterio tres anys més tard, concretament en 
novembre e1el 1991, el Parlament va aprovar per unanimitat 
una proposició no de lIei on se sol'licitava del Govern que, 
en un termini maxim d'un any, presentas al Parlament els 
criteris genel:als d'un pla director sectorial de deixalles pro
du"ieles per abandonament de lllobles. efectes domestics. 
vehicles. materials derivat de elemolicions e1'obres, etc .. els 
qual no hi varen ser presentats pel Govern ni en aquest te \' 
mini ni en cap altre. a pesar eI'haver-se'n sol'licitat el compli-

ment una vegada passat el termini i d'haver-se compro
mes, el conseller de Comen; i Indústria, a e1ur-Ios-hi en 
un termini de quatre o cinc mesos. 

Aquesta situació va donar lloc a una interpel'lació i 
subsegüent moció sobre residus no municipals l'any 
1993, en la qual se sol'licitava del Govern plans de ges
tió per a residus de demolició d 'obres i construccions, 
carnis. hospitalaris, olis, f1uorescents, frigorífics, piles, 
ferra!les, etc. Aquesta moció no va ser aprovada, ja que 
no va comptar amb el suport del Grup PP-UlvI, amb 
I'argumentació que era imminent I'aprovació d'una !lei 
estatal. eI'una \lei basica, sobre el tema i, per tant, era 
més pruelent esperar aquesta Ilei, si bé, en la seva inter
venció -al final de la seva intervenció-. el portaveu e1el 
Grup PP-UM va comprometre's que el seu grupo en cas 
que la llei s'allarg,ls més enlla e1el primel' trimestre ele 
I'an)' 19lJ4, inst<lria el Govem perque es posassin en 
marx:\ tot~ el', plé\ns sol·liciU1ts en 1:\ moció 

La realitat és que ja fa més ele ~is anys llue s'apl"Ova
len el, niteris elel P:\rl:\lllcllt sobre residus sólicls url1:lns . 
en fa Illés ele tres que s'aprov~ 1:\ [ll"Oposició 110 ele Ilei 
elel Y I i en fa L¡uasi un que ha :\cah:\t el terl11ini ele COI11-
pml11ís ele I"esmenlat ponaveu elel Grul1 PP-UM. L:\ 
realitat és que, ele Ilavor, ent;a. pOCZl cosa helll tI'et en 
ciar. Res ha fet el Gewern elel que Zlquestil c;\lllbra li h:\ 
sol'licitat quant a plans director, per a lil gestió e1els 
resiclus no inclosos en els plans ele residus sólicls urbans . 

És per aixó que. clonaela la 'importancia del tema, una 
vegacla més -una altra vegaela-, inlerpel'lam el Govern 
perque ens expliqui quina és la política qU8nt a aquests 
resielus. COIll ho pensa resolelre, quines iniciatives hi ha 
en marxa. Esperam que el que hem Ilegit en la premsa 
en relació a la problematica elels residus hospitalaris no 
sigui el referent a tenir en compte quant a la política 
elel Govern en relació amb els resielus ele que parlam 
avui. Volelll creure que la planificació sol'licitada elurant 
anys pel Parlament no té res a veure amb autoritzacions 
que el desautoritzen i que acaben amb permisos cautela
rs. És ben hora que tots ens adonem. sobretot el Govern 
ele la Comunitat Autónoma. que els resielus de que 
parlalll poelen ser perillosos per a la salut ele les per
sones. poden afectar el meeli alllbient i produir-hi im
pactes molt negatius, i, per tant, poden arribar a afectar 
la nosu'a principal font d·ingressos. que és la inelústria 
turíst ica . 

Tenint en compte tot aixo, valla pena que en aquesta 
materia pose m un especial esment, i posar-hi un especial 
esment no és precisament compatible amb l'actitud que 
fins ara ha demostrat aquest govern. Es tracta, sense cap 
dubte, el' una materia el 'especial responsabilitat política. 
responsabilitat política per fer complir la legislació vi
gent. pero també responsabilitat política per facilitar 
aquest compliment, perque, donades les característiques 
perilloses i toxiques d'alguns d'aquests resielus, a tots ens 
interessa tenir-Ios ben controlats . Per tant. que tothom 
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que en produeixi, tothom que en sigui productor, sapiga com 
se'n podra desfer sense incomplir la lIei . 

Quant a la legislació vigent en aquesta matena, hi ha 
basicament una llei del 86 sobre residus tóxics i perillosos, el 
seu reglament del 88, la Llei 42/75, ele dia 19 de novembre 
sobre residus urbans , i tota ulla serie de directives europees. 
Lleis, reglaments i directives europees que fixen fórmules de 
vigilancia, inspecció i control, que marquen responsabilitats, 
infraccions i sancions, que relacionen taules de tipus de resi
dus. d'activitats que els poden generar, de processos que els 
poden produir , que defineixen guines autoritzacions necessi
ten els proeluctors i gestors ele segons quins tipus ele residus 
i quines són les seves obligacions. Ens ag radaria que el Go
veril ens explicas si e n aquesta cOlllunitat autonoma 
co mptalll amb gent suficient i prepal'a el,\ per contl'olar i 
inspeccionm tot allo ljue lllan~1 1:1 Il ei, si en aljuest:l lllateria 
actu:llll arreu o nomé" a cop ele c1enllncic-,; p:lrticul:lrs Segu
rilnwnt 110 es f:'lcil fer cOlllplir 1:1 Ilcl, 1:1 en" IXIS\:lv:t aixo :lmh 
1:1 recollicl ;1 clolllicili;'¡¡-ia, alllh l:'1, klll, c10Illé,tics, totlllJlll 
coneixi:l I' existenc i:\ c1':thOC\Illl'lll, il leg:¡I, que. I, el ' 111iln(';1 
c1·;llternatives . clmant :ln~" h;11l g:llIllil el ' un:1 cena to leranc ia 
encobe n a, fins que la , ilu aciú <ILJue')!:1 ,itu;leil)- en'. ha clut 
:l es tablir un :trc eI'llblig:lt cOlllllll nll.~llt pel :1 l'acleLJuacl a ge,
lió elels resielu'i sólicls ul'b:ln." :li\1 \ :llel1 :tpl'Ov:ll-se els falllo
.,05 niteri s del Pal:lalllcnl i es \:1 :!J'IU\:ll' el Pla director sec
torial que fa poc pos:helll en m:11 \:1 . 

AI1l11 els resielus exclo . .,m pel elitel i número -+ i amb els 
toxics i pel'illosos. COI1l e1eia. e11" pa,>szl una cosa selllblant. 
aplicar la Il e i estrictament en segoll, lluin<; casos segurament 
podria donilr molts malclec:l p\. no apli ca l-Ia COlllport:l abo
caments i emissions que poelen :lfect:lr moll negativament el 
més sagrat per a nosaltres, sa lut i meeli ambient. Aplicar la 
llei estrictal11ent podria donar 1110lts maldecaps perque 'en 
molts ele casos no hi ha sonides. És una realitat que segura
l1lent manquen gestors autoritzats sobre resiel us toxics i algú 
els haura ele fomentar, cercar o crear: és una realitat que 
segurament no tots els I'esielus toxics es poden eliminar il les 
llles.) algú ha ele cercal' sortieles a aixó i presentar alternati
ves. Es evident que hel11 el'estudiar i preveure prioritariament 
totes les sortieles possibles a aquestes c1eixalles a través e1el 
reciclatge i que hem ele preveure call1panyes i accions pel 

So reduir-ne la proelucció i donilr el papel' que pertoca a la 
recollida selectiva. Hem d 'a nalitzar si, per a segons quins 
residus. és bo o no eleixar en mans particulars triar el sistema 
eI'elilllinació, encara qu e per ventura aquest sigui lega l. és 
necessari contemplar la qüestió de forma global. de manera 
integral, per güestió ele costos, ele control, per facilitar a 
tothol1l, grossos i petits, el cOl1lpliment ele la normativa, helll 
~e pensar que 11l0lts de productors petits en fan un de gros, 
Es, per tant, necessari, i és el que venim demanat, que es 
cre'i un marc adequat per a la gestió d'aquests residus, que 
triem com volem resolelre la problematica, ele forma planifi
caela, sen se improvisacions i voluntarismes, que fixem pautes 
a seguir: en definitiva, que aprovelll criteris i plans que facili-

,-~. tin a la gent el compliment ele la legislació vigent. 

Tot aixo no esta barallat amb prinClpls tan impor
tants com aquell que diu: Qui més contamina, paga. És 
purament i simplement complir amb alió que fa temps 
té comanat aquest parlament al Govern, que governi, 
que planifiqui la gestió i tractament de tol alió que pot 
afectar negativament la salut, medi i turisme, que eviti 
que a Son Reus, al compost de Menorca o a l'abocador 
d'Eivissa arribin residus que ni hi poden anar ni ens 
convé que hi vagin, que se cerquin solucions planificades 
per als abocaments ineliscril1linats de material produi"ts 
per demolicions perque produeixen impactes i, a més, 
poden tenir components toxics, que controli que passa 
amb els resiel us el 'escorxaelors, d'h i pel'mercats, de carnis
series, que s'aportin solucions integrals per als hospitals, 
que hi incloguin també consultoris, ambulatol'is i medi
caments caducats, que es planifiqui i controli tot el refe
rent a abanclonament ele vehicles. olis inclustrials i eI'au
tOllloció. olis el e cu ina. e1eixall es domestiques. fluOI'es
cents. pi les. frigOl'ífic~ . bateries, telTalles. etc .. i. en 
c1el'initiv:1. lots aquells I'esielus no inclo,>os en el Pla di
recto l de I'e.siclus urball', 

Per tant. la nostra darrer:¡ pregunta é<;. i no pOl ser 
c1':lltra Fa comptes. e l Govem. eI'atl'Ont:lr aquesta pro
hl eill~t iea. cJ'i1COl'eI alllll el llll e ,'h:l sol'licitat tantes ele 
veg0c1e~per aquesl parlamen[') Aril és el illoment que 
ens ho <lcla reixi n. G I'¡'¡cies: 

(El Sr, Vice-jJresidcJII primer wlmiulcir el Sr, Prni
den( en la direcció del deba( I 

EL SR. PRESlDEN T: 

Gracies, Sr. Antich. Per part elel Govern, té la parau
lil el conseller Sr. TriilY . 

EL SR. CONS ELLER DE COMERC; 1 INDUSTRIA 
(Cristófol Triay i Humbert) : 

Graeies, Sr. Presiden!. Senyores i senvors eliputats. Sr 
Antich. Efectivament, a una cosa li hem de clonar la raó, 
que s 'ha elut un retarcl important en aquest tema. No 
obstant aixó, els cliré que el Govern, en aquests mo
ments. en estretil col'laboració amb els consells insulars 
i il través ele la comissió ele reciclatge. ha clut una tasca 
important en tot al lo que f~ referencia al tema ele reco
Ilicla selectiva i reci clalge el'álguns e1els materi als (papel', 
cartró, vidre. piles. etc.) , 

Deixant ele banda el tema deis residus hospitalaris, 
elel qua!. com ja ha anunciat el Govern, properament 
treura una normativa que aclarira aquesta problematica, 
el Govern té intenció, .. i en aquest moment té un esbor
rany ja perfilat el'una lIei, basicament inspirada en la Ilei 
catalana. en la Ilei de la Generalitat sobre resielus no 
urbans. jo diria que , practicament , per ser-ne impossible 
el elebat ja en aquesta legislaturil. entenem que ele poc 
hauri<l servit que l'haguéssim clut aquí, 
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Per tant, el compromís d 'aquest govern és aquesta Ilei i 
no uns criteris, sinó una lIei que ine/ogui tot el que no sigui n 

residus no urbans i que agafi des de la problematica deIs olis, 
la ferralla, el vidre, etc., que pugui ser aprovada amb uns 
criteris cle, com voste deia molt bé, qui més contamina, més 

paga. 

També, un poc inspirat en aquesta legislació, que ente
nem és la que més pot funcionar, donar unes concessions 
administratives a la iniciativa privada perque puguin dur 
enclavant tota aquesta problematica. 

Per tant. poca cosa més li'n puc dir. Nosaltres tenim 
practicalllent acabacla aquesta llei i únicament i exe/usiva
ment per motius que crec que són obvis no cree que tengués 
sentit presentar-la en aquest moment al Parlament, perque 
amb tota segllretat decallria, pel' falta en aquests moments ele 
possihilitat ele tramitació parlamentaria . En qUéllsevol caso és 
voluntat cJ'ilqllest govern élcahal'-lil ele reelactzlI. presenUlr-lzl 
ills eliver~o<; grups perque lil puguin millorilr en cenil milnCl'a 
i que lil pi operil legislaturCl pugui ser elebatuclil en aqllcst 
parlament. Crzlcies. 

EL SR, PRLSlDENT: 

(ir;lcies, SI'. Triil\'. 

lirups que hi vulguin interveni() 

Per pan clel Crup MIXT té 18 paraula el Sr. Vicia\. 

EL SR. VIDAL ¡JUAN: 

CI'acies, Sr. President. Senyores cliputacles i senyors dipu
tats. El Grup Parlamentari SOCIALISTA interpel'la el Co
vern sohre gestió ele residus no ine/osos en els plans de resi
dus sóliels urb8ns i denuncia 8 través e1el seu portaveu c¡ue 
eluen un ret8rel molt gran quant a complir una promesa que 
el propi Covern ... , fins i tot el representant en aquella ocasió, 
qUCln VCl clebCltre's aquí una moció que no va ser aprovada 
pel pp, va comprometre's que ells presentarien aquesta mo
ció per ser aprovada, ja que en aquell moment no estavem 
pendents ele la llei estatal a aquest respecte. 

Avui, el Sr. Conseller responsable, del Covern, ha recone
gut aquest retard en aquest tema i ha dit que és un retarel 
que no té solució perque no hi ha temps en aquesta legisla
tura per ser aprovat. Nosaltres, elavant d'aquesta situació, no 
sabem si el Grup Parlamentari Socialista presentara una 
moció, ens imaginam que sí, i lógicament deIs seus termes 
depenelra que hi donem suport o no , De totes maneres, el 
que és evielent és que a hores d'ara no es podra complir el 
compromís que va assumir el propi govern i el grup majori
tari que li dóna suporto Davant d'aquesta situació, possible
ment, el que proposin les solucions transitories, naturalment, 
que proposara el Grup ParIamentari Socialista previsible
ment poelen tenir el suport el'aquest diputat i tal vegael,l -per 
que no'L ele la restCl ele membres e1el Grup ParIamentari 
Mixt. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Per part elel PSM EEM, té la 
paraula la Sra. Vadell. 

LA SRA V ADELL I FERRER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Antich, veig que voste ha volgut recuperar una inter
pel'lació feta fa dos anys, a finals del 93, referent a 
residus no municipals. En aquell llloment. nosaltres .ia 
compartírem amb vostes la nostra preocupació per 
aquest tema jCl que hi ha una serie de residus que no 
tenen un tractament específic ni pareix que hi hagi 
solucions per poelel' minimitzar-Ios o almanco que el 
Govern pugui tl"actélr aelequadament aquests proeluctes, 
la qUClI COS3 SUPOSZ] que hi ha una serie eI':-tbocaments 
incontmlilts per totZI la geogr:-tfiil ele les IlIes . la qu:-tl cosa 
perjuelicZI greument el meeli 21mbient i ~obretot fCl un 
efecte óptic clesZlstl ÓS, pel·.i ucliGl lit imittge turística I 
ecológic:l que volelll clonilr ele les nostl'e\ ille<; . 

Helll sentit LllIt' el Coverll é<; ~I punt ele fel' una lIei, 
el que p,lssa és lllle no ha tengut temps ele fn-Ia i hit in
complit en certil IllZlller,] el compl'Olllís elel Pa n it Popu
lar. que si 1,] \lei estatal no veni,l en eh JJró.xims tres 
mesos. a pitrtil' clel 9.1. en el primer trimestre e1el 94, que 
ells ho gestionarien, que iniciarien mesures legislCltives 
per poeler I'esolelre aquest problema. SOIll en el 9S i 
practicament continua tot igual. I'ClIlic que ha canviitt és 
una mica la sensibilització enlllateria ele recolliela selec
tiva i reciclatge. En aquest tema, hi han fet feina els 
consells insulars. El Consell Insular ele lvIallorcit hil ten
gut UllCl serie d'iniciatives per conscienciar e1'aixó i ha 
posat uns mitjans a I'abast deIs ciutadans perque puguin 
elur segons quins residus a uns punts 011 es recullen. 

Nosaltres pensalll que aquesta iniciativa és positiva, 
el que passa és que és totalrnent insuficient, perque es 
eleixen ele bandCl 1110lts cI'altres residus que poelen re
sultar tan o més perillosos que aquests que arCl es re
cuIlen, 

Pensal11 que el que hern ele fer és allar canviant con
ceptes. Hem c1'entenelre per resielu tot aquell material 
salid, líquicl o pastós que es genera COlll a conseqüencia 
e1c qualsevol activitat humana, peró que no és residu 
fins que el possei'c1or o el productor el eleixa eI'utilitzar 
o el rebutja. Per tan1, el que hem de fer nosaltres és 
canviar aquest concepte, perque mentre un producte 
sigui recidable o reutilitzable no s'ha ele considerar com 
un recurs, sinó COI11 un residu ... , perdó, a I'inrevés, que 
no s'ha de considerar COlll un residuo sinó COlll un re
curSo Aquest canvi ele concepte naturalment implica unes 
mesures que obliguen a tenir aquest can vi de concepció, 
la q ual cosa comporta el desenvol upament el 'uns ins
truments de caracter legislatiu. económic i tecnic, i, 
sobl'etot. organitzatiu . 
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Creim que el Govern s'ha de posar en marxa: lamentam 
que hagi estat tan tard i que no hi hagi pogut dur en aquest 
període la Ilei que tan necessaria éso En el seu moment, 
nosaltres ja don;lrem suport a les mocions que varen dur 
aquí com a cOl1seqüencia de la interpel'lació del 93, pensam 
que 110 poden diferir massa de les que hi dura possiblement 
producte d'aquesta interpel·lació. Per tant, esperam a estudi
ar-les i segurament tendran el 110stre suport. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadel!. Per part del Grup PP-UM, té la 
paraula el Sr. Verger. 

EL SR. VERGER 1 POCOVÍ: 

Gr~cies, Sr. Presielent. Just unes petiles aprcciaciolls elcl 
que s'h:1 dit aquí. En primel Iloc . felicit:lI el PSOE pCI 
haver-hi elut un tema canclen\. LlisCLltihle un:1 veg:1CI:l i un:l 
alu:1. i wmbé al Goveln. pel 1':llllllll'i ll ':lqucll C\ll11I-rZlnv ele 
llei ele resielu~ no UrbZln'i que tt· ell ti :llllil:ICió 1 que coneixíe
Ill. perqué n'hZlviem p:1r1Zlt Ille, eI'un:1 \egacl:1 

Com toLS s:lhem. 1:1 ge,tió Lle 1 e\ielu\ e\ cllmpliGlcl:1. i 1:1 
elels que no 'ión urhélns. enell:1 Illl< B:15\:1 veul 'e 1:1 problc
nüticél que apareix :11 II:u g elc tUL l'c'\:lt (51);ln\01 el1 el tcm:1 
eI'eliminélció ele resiclus sólich lllll' o siguin lI rbans, és a (Ii r , 
els inclustri:t1s, eh perillo.,>m. e, complicad:l i comple'x:l 1:1 
seva solució, no la Ilei. 1:1 llel 110l sel més o manco Licil. 
tramitarem una Ilei i éI¡Jrovarem una Ilei llue clon:u'il sonicla 
en el pél¡Jer a aquesta problem8lil':1 i ciespré" ens tJ'ob:1rem 
que él Mallorca. a Menorca, :1 Eiviss:1 i a Formentera, pel fet 
ele sel illes. hi haur~ un:1 prol1lemálica elifícil que haurem 
eI'estueliélr amb intensitat. per ventura ens obligar~ afer con
venis més enlla de les IIles per elilllinélr segons quins proeluc
tes, Per consegüent. animam el Govern a aquesta pro posta 
que ha fet, que acabi com més avi:n millor aquell esborrany 
i que, maldal1lent no es tramiti, si el pot enviar al Pélrlélll1ent 
en aquesta legislatura, bona COS:l sel'á. el cOlleixeran els grups 
parlamentaris i esperam que en el proxim períoele parla
mentat'i sigui una de les coses que es puguin apl'Ovar , 

No obstant aixo. tom a repetir que el que és important 
no és aprovar una Ilei, sinó tl'Obar solucions imaginatives i 
solucions factibles a aquell temél. complicat i complex. com 
és I'eliminació de residus urbans, perque tots són urbans, és 
a dir, jo n{) reeonee residus que o siguin urbans o 111unicip8ls. 
eree que tots són municipals, tots tenen un municipi, pero 
que siguin inelustrials i perillosos, En aquesta línia. nosaltres. 
Sr. Conseller, estarem amb voste per aportar-hi tat allo que 
puguem, perque crec que val la pena i, a més, és un pro
blema no facil de trobar. Sé que voste hi fa feina i en nosal
tres trabara el supon total. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Graeies, Sr. Verger. En torn ele replica. té 18 paraula el 
Sr. Antich . 

EL SR, ANTICH 1 OLIVER: 

Graeies, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats. 
En primer 1I0c, Sr. Conseller, és important que voste 
reconegui aquest retard de quasi sis anys en aq uest tema, 
perque ja en els criteris per a la redaceió del Pla direc
tor per a la gestió de resid us solids urbans es parlava 
que s'havien de fer tota una serie de plans específics, Jo 
comprenc que la proposta, la interpel'lació, sobre resi
dus de la qual avui parlavem aquí no és per a la totali
tat deIs residus, pero sí que és ver que en aquests crite
ris a que em referia es parlava que hi havia una serie 
d'apartats de I'article 2, primer paragraf, ele la L1ei 
42175, que s'exclo'ien elel que havia de ser el Pla director 
ele resielus soliels urb(ll1s, 

En realitat, Sr . Conseller, la intel'vel1ció ha estat 
h<lst:1l1l curta: el telllps que vosté hi h<1 eledica!. pens que 
lé C]u:Jlque tipus ele rel<1ció :lmh la imponál1cia que 
vmLe, clol1el1 <11 tem;l . Jo l)el15 que 110 hi ha inlcl és eI 'a
lluesl gllvern pel alTeglal' ac¡uesl:1 solul'ió. Ara em diuel1 
que estal1 fel1t UI1;t Ilci. que sel:l UI1:1 Ilei igU:ll que la 
c:1t<1I:1I1:1. o pélregucla :1 1:1 c<1t;-¡l:lI1a. pel'o que 110 tenen 
temps ele u:1mital-!;¡ , Pel :1 1)J'()\':1 1 h Ilei eI'allo elel se;; si 
que hi \:1 h:1ver relllp5, i jo crec que és basl:111t més 
import:lIlt elon:ll' solució a tOl5 a alluests tipus ele resielus, 

Voste em parla ele resielus hospitalaris i eliu que es 
prepara un reglalllent per elonz\I solució él tot aquests 
tipus ele resielus hospitalaris. Miri, el juny elel 94 jél sorti
en noticies en premsél que anunci:1ven -hi sonia vosté 
mateix- que es faria un eleuet abans que s'élcabas I'estiu 
ele ranv passat, el C)4: el eleuet eocara no ha sortit. 

Són moltes les promeses, són lllolts els compromisos 
que s'han fet sobre aquests temes, pero el que és ver és 
que mai no veim que s'inici'in les gestions, que s'inici'in 
les feines. per don(lr-Ios una solució. Nosaltres creim 
que és molt important gestionar aquesta materia, per 1:1 
simple raó que no fer-ho, com he elit abans, pot perjudi
cal la salut ele les persones i pot crear impacles negatius 
en el medi ambiento i una acció política responsable no 
ho pot perl1letre de cap ele les maneres, ni poelem per
metre t(llllpOC que, per manca d'alternatives, part (I'a
quests residus vagin a parar a la bossa convencional de 
fems. Aquesta cOlllunitat autonoma té competencies per 
fer aquest pla ele gestió, per complementar la legislació 
basica vigent, per controlar. inspeccionar i sancionar, i, 
si no ho fa. és purament i sil1lplement per mancCl ele vo
luntat política. Gracies , 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, SI', Antich . 

En torn ele contrareplica, té la paraula el consellel' 
Sr. Triay. 
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EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDUSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President. Sr. Antich, nosaltres entenem que 
el en aquest moment hi ha legislat i el que a nosaltres ens 
pertoca controlar ho fem normalment. Li diré que si hem 
canviat d'opinió, en Iloc de presentar un pla per dur al Parla
ment uns criteris, és perque entenem que una lIei que inclo
gui practicament tots els residus no urbans, exclosos els 
hospitalaris , agafa una solució global a la problematica, i per 
tant,que no s'hagi tramitat o no es tramiti en aquest període 
parlamentari, tal vegaela en el temps és una elificultat, pero 
a la Ilarga serú beneficiós per a aquesta població. Per tant. de 
la nostra proposta, com ja li dic, tenim I'esborrany practica
ment aC8b8t, no tenim inconvenient en aquest moment a 
repartir-lo als eliversos grups polítics, pero que elifícilment 
poclra ser en aquest moment aprovat en aquest períocle 
p8rlament,ni . Per t8nt. em puc comprometre que. aball5 que 
:lcahi aque\la legislatura. aquest esbolTany sigui rep8nit al~ 
c1iverso\ grups polítics. Grácies 

EL SR. PRESIDEI\iT: 

(j r:lcie,. Sr. Tri;l). 

11.21 Interpel'lació RGE _núm. 102/95, presentada pel 
Grup Parlamentari MIAl, relativa a política de protecció 
deis animals. 

EL SR. PRESIDENT: 

PaSS,1l1l 8 18 següent interpel'lació, la número 102/95. 
presentacl8 pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a política 
de protecció deis animals. Per defensar-Ia, té la paraula el Sr. 
Pascual. 

EL SR. PASCUAL l AMOROS: 

Sr. President, senyores i senyors diput8tS. di8 29 ele 110-

velllbre vaig el1tr8r una pregunta en aquest parlament sobre 
si el Govern pensava iniciar una investigació sobre les causes 
ele la Illon d'ull cavall -Minos de Curcel- a l'hipodrol11 eJ e 
Manacor elia 26, tres dies abans. Aquesta pregunta, que la 
vaig fer orall11ent, després llle'n van dir que havia passat elel 
temps. vaig passar-Ia a escrita i no me l'han contestada. 

La primer8 pregunta que he ele fer al consellei' eI'Agricul 
tura. que supos que sera qui em contestara la interpel·lació. 
és -o el ele Sanitat. no ho sé. qui sigui- si el Govern ha fet 
una investigació sobre les causes de la mort d'aquest cavall. 
He de dir que no és la primera vegada que un cavall mor a 
les pistes, jo em record ara d'un que li deien Eleazar, es va 
morir fa un pareIl eI'anys també a Manacor. De tant en tant 
es mor algun cavall a les pistes Illentre corre i també es mor 
algun c1ies després d'haver corregut. És molt important saber 
si aquesta mort és per causa natural, perque és possible, o si 
ha estat perque li havien subministrat substancies prohibides 
abans ele la cursa, o sigui. si el cavall havia estat dOp8t. Jo no 
vull ni puc prejmjar quina és la caUS8 . M'interessa més el 

futur que el passat. També he de recordar -i aixo és de 
la interpel'lació sobre la LIei de protecció deis animal s
que I'article 46.2, apartat b), diu que és falta greu "el 
subministrament a un animal de substancies no perme
ses, sempre que aixo no suposi perjudici a un tercer", i 
rapartat tercer d'aquest mateix articIe diu que en els 
altres casos, o sigui, qua n hi ha perjudici a un tercer, és 
falta molt greu, cosa que esta castigada entre 250 i 
2.500.000 pessetes -la falta greu, entre 50 i 250.000 
pessetes. 

Evidentment, en la cursa en que va morir Minos de 
curce!. hi havia apostes. és clar, i aquells que hi varen 
apostar per ell es varen quedar sense guanyar. 

Aleshores, tenim aixo. que ens entra de plena aplica
ció en la Llei de protecció deis 8nill1als, peró és que 
enc~1I'a n ' hi ha lllés. En el Reglalll ent ele regilll discipli
nari ele IJ Fccler8cill balc8r ele Hot hi ha Llll annex, I'an 
ne\ l. que es dill COI//rol IInli-dopt1/gc, , ' hi (Iiu el que e~ 
consiclerJ elopatge. lluins són les SlIhstúncies prohibide\, 
com ,'h:1 ele fer I'anli-elollatge. el qual s'ha ele fer J 
tra vé~ eI'un veterill;lI'i. Un;1 altr;1 pregunta liue volia fcr 
;:]1 consellel, aplofitant I·a vi nente':l. és ,i :1 Manacor, 
aqu ell elia. hi h8via un vetel'inari a les curses o si no n'hi 
h8via cap, C]lIi hi h;:]yi il. és 8 e1il. COIll es control8 . si s'hi 
va fer cap control de cap tipus: ielo be, s'ha de fer. als 
cav81ls. eviclentment. Es poelen controlar els cav;:]1I si els 
conductors, segons ac¡uest regilll elisciplinilri . S'hi diu 
COIll s' han ele prenelre les 1110stres. les quals es realitza
ran a tot cav811 guanyador i ci un altre que elesignin els 
cornissaris, a voluntat: evidentlllent. si els comissaris 
sospiten que un determinar cavall pugui estar elopat. 
eliguin: "Aquest", i, a aquest, li f8n el control: que s'ha 
de fer per orina i per sang, encara que hi ha altres sis
temes, com per exemple la saliba o eI'altres que també 
s'hi poden aplicar, pero. en qualsevol cas, el Reglament 
de la Feeleració balear de trot. el reglament disciplinari, 
diu que ha ele ser primerament per orina i després per 
sang, en cas ele elubtes . 

És necessari un control anli-dop8tge? Ev ielel1tment, 
eles del punt ele vista ele la Llei ele pl'Otecció deis animal
s. no hi ha cap classe de dubtes . hi éso per 8ctiva i per 
passiva. que, als animals, no els poden fer fer sobrees
forsos que no pugui aguantar el seu cos (]'una manel'a 
natural. no 110més en les curses, sinó tal11bé quan fan 
feina. 

Pero. a més, hi ha un altre tema que vull posar de 
manifest en aquesta tribuna. que és que el futur elel trot 
a les Illes Balears passa per la netedat en les apostes. 
Aquí , a les 1IIes Balears, que és Espanya, perque a 
Espanya només hi ha apostes ele trot a les llles Balears, 
s'hi varen .iugar 200 milions escassos, 191 milions de 
pessetes aproximadament l 'an y 1993. A F ran¡,:a, se 11' h i 
varen jugar 350.000 milions. A Suecia. aproximadament 
120.000 milions ele pessetes. A Italia , aproxim8damenl 
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150.000 milions. I a Alemanya, aproximadament, 60.000 
milions de pessetes. 

El futur del trot, que és una activitat agrícola, segons el 
Govern frances, perque els cavalls trotadors, els cavalls en 
general, no només els trotadors, consumeixen productes 
agrícoles, i és una manera de donar sortida als productes 
agrícoles, en el cas de les nostres illes, evidentment. 

El trot hauria de· ser protegit per aquest govern, i tat va 
bé en el trot, el trot té augment. En naixements, per exem
pie, I'any 1980 hi varen néixer 165 productes; I'any 1990, 
178; I 'any 1994, 323. O'aquests 323, uns 50 són de Menorca, 
uns 180 són de Mallorca i 2 o 3 són eI'Eivissa; molt pocs a 
Eivissa, moltíssims a Mallorca i molt més a Menorca. en 
proporció. ele tal manera que IZl I'egió cI'Eul'Opa que té més 
cavalls per metre quadrZlt és ¡VlenoIT,1. la segon;l és MallorC1 
i la tercera és Normilneli;l. PCI'O, ;1 lllé~. ele cacl;1 vegacla el15 
aproxilllilm més. perqué hi h:1 11011\ <;cmt'ntals. IJelque hi ha 
unes races Cicla vegacla mé, clt'l)L11 :Ide..,. :1 le\ \ le, que f;lll els 
tlotadol', ,Irreu d'Eulopa Pel exeIll1 1 Ic.;1 F'I:IIH';:\. rallv pas
sato I'an\ 1993 -són les cl:tcles llue ll'llC-. v;lren:1 an:11 :1 12'8. 
i aquí. un cavall nascut "LJuí -1':11 \;III(~Il- \:1 :111:\1' a ló'¡\: 4 
segolls mé, que a Fr:lnt;:l. ell l';IIlI \. 1;1 cilll' o si.., Zlnvs 1:1 
cliferencia era molt mes grus,:1 

leló bé, si nosaltres volem lcnil Ull espon. LJue. ;1 Illés. és 
J'espon regional de les llles B:¡Je:ll..,. LJue jJugui fn que el dia 
ele dema els cavalls c1'Zlquí puguill :lIlZlI Zl cÓITel' a Europa i 
guanyar molts ele doblel". nOS:lll1'es necessitam tenir unes 
curses netes. no poelem tenil sospites que hi ha cavalls clo
pats, i jo no tenc elements per :lfil'1l1ar que es dopen els C<I
valls, peró la majoria ele gent llue va als hipocll'Oms sospita 
que alguns cavalls són dopats. Pel' tan1. es necessari, en la 
meya opinió, implantar el control anti-e1óping. 

Segona part e1'aquesta interpel'lacióo 

En novembre, notícia elels cliaris. uns can, assilvestrats 
varen matar prop de 200 ovelles en el Pla. Pregunta subse
güent: Oavant aquests esdeveniments, pensa aplicar, el Go
vern ele la Comunitat Autónoma. la L1ei ele protecció elels 
animals? SI'. Morey. Anicle 46.3.2.eI: "Són faltes greus les 
agressions físiques que proelueixen lesions greus". En aquest 
caso no 110més són lesions greus. sinó 1110rts. 200. Aixo s'ha 
repetir a L1ucmajor diverses vegaeles durant aquest hivern. La 
clau per controlar tot aixo. Sr . J\llorey. o senvors elel Govern, 
en la meya opinió. consisteix en el registre que s'ha ele fer 
obligatóriament e1els cans en els ajuntaments. cosa que diu la 
L1ei -article 14 de la L1ei ele protecció elels animals-. Si tot ca 
té un registre i té un propietari responsable. al qual poden 
posar les multes, no aniran llavors els propis propietaris ben 
alerta que els seus cans matin ovelles o altres animals? Si no 
es fa així, com pot aturar-se aixo? En aquest cas, jo voldriZl 
que em contestas la pregunta, a veure, en el cas d'aquestes 
ovelles en el Pla -200 ovelles que varen matar els cans-, que 
ha fet el Govern'?, hi pensa aplica l' la Llei de protecció deis 
animals'1 Fins i tot. com a cosa anecdotica. he ele e1ir que Ull 

e1iputat e1'aquesta cambra em va dir que va dm el seu ca a un 

ajuntament per registrar-lo-hi i li varen dir que no sabi
en com s'havia de fer. Jo pens, per tant, que aquí fa 
falta una acció decidida del Govern perque aixó es du
gui a terme, o sigui, els registres deis cans, fins i tot diria 
que ha de cercar sistemes moderns que no estan prevists 
a la llei, peró que, en aquest moment, pens que ja estan 
en el carrer per a moltes al tres classes d'animals. 

Tercera qüestió. Entitats col·laboraelores. 

Aquesta llei de protecció deIs animals, perque sigui 
efectiva, perque sigui duta a efecte, ha ele comptar amb 
la participació el 'aquells que més estimen els animals, o 
sigui, d'aquelles associacions que tenen com a objectiu 
principal o com un deis objectius principals la defensa 
e1els animals, que es puguin convertir en entitats 
col ' IZlhOl'aclOl'es ele la Conselleri3 el'Agricultura i que 
puguin accedir 3 suhvencions cl'3CJuesta consellel ia. COIll 

eS!:1 JlI evist en la Ilei. Quantes sol'licitucls hi h;1 hagucles 
c1'entitats col·IZllloraelores·'. i, si n'hi 11:1 haguLies. ,i ha 
e<;t:lt aprov3c1e\ o 110, 

Ültlllla qüestió . 

L;I e1isposició aclelicional segona ele la Ilei eli u que el 
Gove..! n fa 1':1 campanyes ele clivulg;lCió e1'aque,ta Ilei o 
Eviclelltlllent. e1ivulgar-~3 poclria ser que s'han eI'inscriu
re els cans en els a.iul1taments. en un registloe. S'ha d'a.iu
ciar els ajuntaments afer aquest registre. S'ha ele elivul
gZlr aixo i moltes més coses. La pregunta és: Hi ha fe! 
qualque cosa". hi pensen fer qualque cosa? Esper la 
resposta clel Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, SI'. Pascual. Per pan elel Govern, té la pa
raula el conseller SI'. More. , 

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

Gracies, SI'. President. Vull fer clarament menció ele 
la indefensió elel Govern elavant el sistema emprat per 
J'interpel'lant en emprar inaelequadament. des e1el nostre 
punt ele vista, el sistema de la interpel·lació. Mirin vos
tes el que eliu el text ele I'escrit número ele registre 
102/95. del Grup Mixt: ICA la Mesa del Parlament ele les 
Illes BaJears: El GrujJ ParJamentari Mixt, d'acorel amb 
el que preveu l'article 149 i següents elel Reglament 
eI'aquest parlament, presenta la següen t interpel·lació. 
Títo]: Política de protecció elels animals", i després ve 
el Sr. Pascual aquí i em comenc;a a parlar de] doping 
e1els cavalls. em comenc;a a parlar de si hi havia un vete
rinari tal dia a Manacor, em fa una pregunta c1an'era una 
altra, quan existeix un sistema per contestar les pregun
tes i una manera per fer-Ies, en el qua] es jJugui donar. .. 
Ja se suposa que jo, aixÍ, de bell antuvi. he ele saber el 
sistema anti-elopatge, i que si les ovelles ... Mirin, jo estic 
preparat per responelre quin:) és la política elel Govern 
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respecte c1'allo que se m'interpel'la, Jo som totalment inca
pae; de saber el nom de veterinari que diumenge passat va 
assistir a les curses de Son Pardo, Crec que s'empra un siste
ma, una manera, que no és el parlamentariament adequat, 

Per consegüent, independentment de tot el que hagi po
gut dir aquest senyor, el qual, si ho vol demanar, que ho 
demani , de fet, ho ha demanat i se li ha contestat, indepen
dentment d'aixo, explicaré una serie de coses respecte de la 
nostra visió de la L1ei de protecció deIs animals, 

Em fa la impressió que I'interpel ' lant s'ha arribat a creure 
que aquesta és una llei seva, ido no, no és una Ilei seva, és 
una Ilei ele tot el Parlament, i, per consegüent, s'ha d'inter
pretar en el con'ecte sentit, no en el sentit que ell es pensa, 
que s'hil eJ'interpel'lar. que ho ha elit , 

Nosaltl'es hem c1esenvolupat aquesta Ilei pel Decret 56/9.3, 
ele U ele Illaig. que aprova e l reglam ent. D'aquesl reglament. 
helll de elestacar que hem clonat mollil illlport,lnci :1 ;1 l e~ 

condieions deis allotjaments (taman\ i eondicions higieni· 
ques), ;, ixí com ,11 maneig humA i conclie iom de benest:H 
e1el., :ln illl:1l~ 

Efect ivament. hem publicat una ordre. ele di8 19 de no 
ve11lhre e1el 94. perque es reguli e l registre d'associacio'ns ele 
pmtecció i elefens8 deis animals. Per aquesta mell'e. que eles
en\iulup;1 el Cleel et que aprov,l el reglament. es crea registl e 
cI'associacions de protecció i defensa elels anilllals. que seran 
regulacles per la Conselleria d ' Agricu I tlll'a i Pesca , En aquests 
Illoments encara no hi ha hagut cap sol'licitud per entrar e n 
el regislre cJ'associacions de protecció i defensa deis animals , 

Altra actuació ele la conselleria ha estat el registre deis 
nuclis zoologics, en compliment de J'ordre del conseller 
el'Agricultura, i sí que li puc elir que en aquests moments hi 
ha 32 nuclis zoologics, deis qual 16 estan pendents d'inspec
ció i 45 estaven en funcionament abans, 

Hem fet el Denet de 2 I ele maig, pel qual es determinen 
les conelicions higienico-sanitúies mínimes que hauran de 
complir les explotacions ele ramat vaccí ele lIet a les Balears , 

Hel11 vigilat tot aixo i, al Ilarg de J'any 94. hem realitza t 
300 inspeccions. de les quals 201 han estat favorables i 99 
desfavorables, 

Existeixen una serie ele normes a nivell estatal. el segui
mellt ele les quals també és la nostra obligació, com és 1'01'
c1re de 21 e1'octubre del 87, del MAPA sobre avicultura , i el 
Reial Decret 66/94, pel qual s'estableixen normes de protec
ció deis animals durant el transport, 

Totes aquestes feines han estat acuradament dutes enda 
vant pel' la conselleria i pels serveis d'inspecció, 

També elmateix pel Reial Decret 1047/94, ele 20 de maig, 
relatiu (1 les normes mínimes per .1 la protecció elels (, .. ) 

Quant a les previsions, li puc dir algunes coses d 'a
quelles que ell ha apuntat. Evielentment, nosaltres no 
entrarem mai en la Conselleria d'Agricultura res relacio
nat amb el que pugui ser esport, amb el que puguin ser 
curses, per a tot aixo hi ha al tres organismes, que són els 
que se n'han d'encarrergar, nosaltres no hi entrarem ni 
ara ni mai. 

Sabe m -i ho aplauelim- que proximament. I'any que 
ve possiblement, el Consell Insular de Mallorca posara 
un sistema anti-doping a Son Pardo, al qual nosaltres 
donarem suport , pero no és un tema en el qual entrem. 

Respecte ele les ovelles que són mOl'tes per animals 
ab<1ndonats, per can s assilvestrats. seguilll sempre la 
mateixa regla. és competenCi8 municipal i nosa ltres 
clona supon a :1Cjuelles batucJes que s'organitzen eles elels 
ajunt<1l1lent~ pel' un denet elel h,lt!e -aquí hi h;1 un deis 
balles, en :Iquesl 1ll0lllellt no el veig ;lssegUl. lJue han 
inlerve l1gut engu<lm en aquesl tem;\. é., el halle cl'Algil 
icla -: 1I:I VO I5. nosall1es elona supon;, le~ ballldes que es 
proeluei\en de~ c1el\ ajuntamen lS, ¡Jnó SÓll ele cOl11pe
tcnci:1 municipal i l1osall1'es no hi enlr~lrelll 

Les obligacions ele la conselleria respecle ele la Llei 
ele protecció elels animals estan hen clefinid~~ en la dis 
posició adclicion<11 segona . Nosaltl'es helíl 1l10elificat. en 
I'estl'uctura ol'gilnica ele la consellel ia. la Uirecció Gene
ral de Pmelucció i lnelústl'ies Agraries per crei1r·hi espe
cíficament la secció ele proelucció i benestar ele I'animal. 
la qual s'haura el'encarregar de dur enclavant les esco
meses específiques que ens competen de la Ilei, pero 
que no se'ns digui que tat el que és competencia mu 
nicipal és, a més. competencia ele la Consellel'ia d'Agri
cultura, Qracies, 

EL SR, PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Conseller. 

Alu'es grups que hi vulguin intervenir per fixar la 
seva posició':' 

Per part del PSI"! i EEIvI. té la paraula el Sr , Orfila . 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies. Sr. Presielent. El nostre grup va ser deIs que 
va empenyer amb més emfasi la tramitació de la L1ei ele 
protecció deis animals, i en el seu moment varem ser 
prOL! crítics amb el Govern pel temps que va estar. el 
govern, a treure, a aprovar. el reglament que desenvolu 
pava la L1ei ele protecció deIs animals, va estar en reali· 
tat més de dos anys a aprovar-Io. la lIei és ele 8 d'abril 
i fins dia 13 ele maig ele dos anys després no s'aprova el 
reglament, perque enteníem que el Govern tenia una 
actituel tebia respecte ele I'aplicació ele la Ilei. encara que 
hem ele reconeixel', i no és 1<1 primera vegaela que així 
ho reconeixel1l. que és una Ilei de complexa aplicació, 
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perque implica molts de nivells de I'Administració i és una 
qüestió que sempre ha d 'anar lligada a un nivell de conseien
ciació que és vital, deis ciutadans, perque realment hi hagi 
no una política de protecció deis animals, sinó que hi hagi 
una actitud de respecte cap als animals. En aquest sentit, sí 
que és cert que, com deia el Sr. Pascual, en la disposici ó 
addicional segona de la Ilei es parla que el Govern promoUi"a 
campanyes de divulgació, pero aquestes no han estat dutes a 
terme o, si les han fetes, ha estat de forma tan tímida que 
practicament no han tingut resso. 

La qüestió que ha plantejat el Sr. Pascual respecte de les 
neeessitats que hi hagi un control anti-dopatge en els hipo
droms crec que és un tema interessant, encara que nosaltres 
tenim dubtes sobres si és un tema clirectament Iligat amb la 
Llei de protecció elels animals o amb alu'es normatives sani
t¡'¡ri es que són cI'obligilt cOlllplimcnt. eviclentlllent, i que 
tenen un ah<1st estatal. En 1<1 Ll ei dc Il1'Otecció clel~ :1I1 illl a ls 
se'n parla i és eviclent quc ~'h:lIl lle dlll :1 tc rmc. 

NOS<1ltrcs esperarelll :llllh l'UI i(l,it:11 :1 \c ur\: ljuln ser~ e l 
eontingul ele la Illoció subscgüent. 11nljUe el eilll llLle diríeil 
lllent hi poclran clur allue,h si \ll'Ill t's. :Illlle,h l'lllltrols ami -
dopatge. si no hi ha el SUpOl1 lk 1··\clllliniStI';\l' ió de 1;1 ell 
munital Autónoma i. per tant. h;ln (le sel' cllItS:\ tnllle i h:111 
de ser impulsa1s, 

Respecte elels cans assilveS11':lh 1 ele les Illatance, ele mens 
que lan. és un fet que abra~a ljll:lhevulla ele les Illes i que 
perjudica molt seriosalllent e ls p;lgeso" els <1gricultors, e ls 
ramaders, que tenen mens al1101la1S, fins al pLlnt que. en un 
moment elett'l'minat, él una illa conuela, ¡\llenorc;l. va esti1I' :1 
punt ele elesapareixer practicamcnt una associació eJe criadors 
eI'ovelles, que abra¡;ava tots eL, ¡Jl'Oductors eI'ovella menor
quina, perque el mal que els feien els cans assilvestrats era 
tan importi1nt que no es veien capa¡;os a mantenir-se en un ,) 
situació ele renelihilitat. 1 i1c¡uí sí que la responsabiliti1t és 
múltiple. O'una banela, el Govern hauria ele col'laborar ele 
forllla més estreta amb els ajuntalllents i, eI'altra, els ajunta
lllents hallrien eI'ac€elerar , i posar-hi més gana, tata la feina 
que hi ha en la necessitat cl'aplicar el que !lei estableix res
pecte elels registres, que la identifieació deis cans sigui tal que 
no se la puguin treme ele sobre, per tal ele poder ielentifi car 
exactament quin és el ca que ha pl'Odu'it el mal i, per tan1. 
sancionar-ho de forma elefinitiva. És ciar que un ca assilves
trat és una pe¡;a ele ca¡;a que s'ha ele batre ele forma conveni
ent fin~ e liminar-lo, que per fer a¡;o tamhé es necessitell 
mitjans economics i personals, i que, encara que sigui una 
responsabi litat compartida d 'ajuntal11ents i institllciolls supra
municipals, com són els consells insulars, el Govern també 
hi hauria eI'intervenir, perque afecta ele forma molt directa 
sobre l'agricultura, sobre la ramaderia, en aquest caso en 
causar-li uns perjudicis ben reals, 

I la qüestió amb que per for¡;a he d'estar d'acord, SJ'. 
Pascual. és la que fa referencia a les entitats col'laboradores 
i el paper que hi han ele jugar. Ja li ho he dit en la primenl 
part ele la meya intervenció , nosaltres entenem que la L1ei ele 
protecció deis animals. perc¡ue sigui d'aplicació real. impli ca 

un nivel! de conscienciació elevadíssim per part de la 
ciutadania, aquesta és la base de tot, i qui esta disposat 
a jugar un paper fonamental en aquesta tasca de consei
enciació, i fins i tot en la tasca de detectar els casos de 
maltractament deis an imals, són les entitats 
col'laboradores, entre les quals n'hi ha que estan dispo
sades a actuar i sabem que han fet diferents oferiments 
a l Govern, sense que fins ara els nivells de col'laboració 
hagin estat massa alts. 

Per tant, li vull dir, SJ'. Pascual, que esperarem a 
veure quin és el contingut de la moció subsegüent, pero 
entenem que realment hi ha uns elements, deis que 
voste ha apuntat aquí, que són eI'un gran interes per al 
nostre grup i que, per tant, o donarem suport a la moci
Ó, si va en el sentit que ens il11aginalll, o I'eslllenarem ele 
forma convenient, perque rea ll11ent és una qL'lestió qu e 
1 ealmenl és important a liI nostr:\ cOlllllnitat. 

El. SR. PRESIOPH: 

Gr:icie~. SI. Orril:\, Pel P,llt elel C;llIj) SOCIALISTA, 
le 1:\ paraula el SI' . Fen';'t . 

EL SR, FERRA I CAPLLO NCH : 

Gracies. SI', Presiclent. AVlli ens tl'Obam elavant una 
interpel'lació sobre la políticél ele 1:\ Llei ele pl'Otecció 
deis animals, a Illi també m'ha sorpres un poc el Sr. 
Pilscual perqlle I'ha basilda practicalllent en tres temes, 
encara que, fonamentalm ent. la seva gran exposició ha 
estilt sobre el clopatge deIs cavalls, 

. Jo pens que la política que s'ha duta enclavant qUilnt 
a la L1ei c1e protecció deis animals ha estat..., si bé és 
ver que s'han anat fent algunes coses, moltes vegacles 
també per iniciativa privada d'entitats col'laboraeles, 
encara que no estiguessin registracles, i al tres vegacles per 
part de l'Adlllinistrilció , pens que el grau ele compliment 
de l:l Llei, clesprés ele quasi tres anys. o tres anys i bus
ques. el'haver sonit publicada i practicalllent amb un 
any de reglament. no és en aquest Illoment cI'allo l1lés 
satisfactori per a tots els col'lectius ele gen!, perque 
es peraven més (['aquesta Ilei. 

Crec que la conselleria ha tengut una actuació freda, 
una actuació tebia, en aqucst aspecte, tal vegacla perque 
I'hagi considerada COlll una cosa de segon orclre o no 
I'hagi tenguda COlll una cosa primordial per a la seva 
política , El primer punt que em fa pensar aixo és el 
gran retard que va tenir des de la publicació de la Ilei 
fins treure el reglament que havia de desenvolupar-Ia ; 
segons la disposició addicional primera, I'havia de treure 
en sis mesos i va tardar a treure'l practicament devuit 
mesos, el va treure practicament amb clevuit mesos de 
retard, hi va tardar dos anys. Per tan!, pareixia que no 
tenia un gran interes iI treure el reglament i a desenvo
lupar tota la Ilei de la jJl'Otecció. 
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Pero, a més, si després agafam la llei en si i la repassam 
anic1e per artic1e, ens hauríem de demanar primerament, en 
l'artic1e 3, on diu que "el possei'dor d'un animal tendrá 
I 'obligació de manten ir en bones condicions higienico-sanita
ries i realitzara qualsevol tractament...", el grau de compli
ment, a veure si estan satisfets amb aquest tema. Després, on 
parla que "queda prohibit subministrar productes o substan
cies amb finalitat d'augment del seu rendiment o producci
ó ... ", jo crec que aquí també les actuacions no han estat 
I'importants que havien e1'haver estat. A I'article 4, on parla 
que "queden prohibits els espectac1es consistents en bregues 
de galls o ele qualssevol altres", a veure si el conseller té 
consciencia sobre que s'han eradicades totalment les bregues 
ele galls: a mi, segons em eliuen, no me consta fefaentment, 
pero actualment es continuen fent aquests tipus el'espectacles 
a Ilocs privats, també seria una cosa interessant a tenir en 
COlllptc 

Així. successivament. podríelll repassar ,utiele per ani 
ele . 

1\ I'al tic le R, per exemple, on p:1l'la elels tr:ln~l'ons e1el, 
;¡Ililll:ll~ . h:llI r íem ele miral si es compleix: que "el~ anill1z11, 
haul:1n ele cli~posar e1'un espai suficient durant el seu trans
pon. La superfície mínima elels animals elel moelul ele trans
pon es I'egulara en el reglarnent", he mirat el reglament, I'he 
Ilegil i talllpOC no creé que es cOlllpleixi aquest anicle, A 
I'anice 14, igual, aquí on parla que els propietaris e1els c,ms 
els hauran ele fer censar, i aquí sí que entra c1arament allo 
que e1eia el Sr, Pascuéll ele les ovelles . 

Sr, Conseller, jo crec que ha arribat un llloment en que. 
pel' a 1:1 ielentificació e1els canso haurelll ele prenelre unes 
mesures més severes perque any rera any passa aixo. Se 
sacrifiquen cans, pero elesprés ningú no n'és responsable, 
perque els cans no van ielentificats ele cap manera, han pel'
dut la ielentificació i, per tant, ningú no és responsable e1'a
quests animals, Crec que ha arribat I'hora que es prenguin 
mesures per trobar una altra ielentificació deis cans, així. 
quan passa una cosa d'aquestes, es fa un batuela i s'hi agafa 
un <mimaL s'ha de saber qui n'és el propietari; quan se li 
posi la multa corresponent, per ventura els propietaris aniri· 
en més amb compte 8 I'hora que els animals, els vespres, 
estiguin amollats, crec que fins i tot qualque vegada intencio
nadament algú els amolla els vespres , 

Després, J'article -+-+ -veig que el llulll vúillell se m'h~1 
ences- cliu que "la Conselleria d'Agricultura i Pesca poeld 
establir ajueles economiques per a les seves entitats 
col'laboraclores i corporacions locals, previa presentació per 
aq uestes el 'una memoria am b el corresponent estudi ecol1o
mic i financer, 011 s'especifiquin les activitats a dur a terme. 
Per tan!. jo també li demanaria a veure si s'ha tret cap re
glament o cap orelre a donar als ajuntaments, quines ajueles 
poden sol·licitar, com ho poden fer, quin sistemél de 
col ' laboració poden tenir, amb 18 Conselleria el'Agricultura, 
mancomul1itats, ajuntaments, per mirar e1'eradicar tot aquest 
tipus de faltes que hi ha. 

Per acabar, Sr. Pascual, és evielent que en una serie 
de punts coincidim amb voste, esperarem la moció amb 
interes i, si va per 011 creim que va, trobara el nostre 
supart almanco a alguns deIs punts que voste ha anunci
al. Gracies. 

(El Sr, President reprel1 la direcció del debat) o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Ferra , Pel Grup PP-UM, té la paraula 
el Sr, Mesquiela i Galmés. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sr. President. senyores i senyors e1iputats , El Sr, 
Pascual. éll p r incipi eI'aquesta inte rpel'lació, m'ha despis
tal. perque no s:\bi:\ si p:ularia ele polític:l elels 8nimals, 
de quina polític:l c1uiél la cOllsellni:1 en el elesenvolup:l' 
Illenl ele la L1ei ele protecció elels :lIlilll<1ls u si parlaria ele 
curses ele cavalls , Al final. en, h:l parlat Illés ele curses 
ele cavalls que ele l'olític1 de la consellel' ia lIuallt <11 
c1esenvolu¡J<1ment ele la L1ei ele protecció elels anilll<1ls , 

]0 crec que el nostre grup elóna supon a les actui1ci
OIlS que ha fet 1:1 Conselleria crAgricultur:l i Pescél, 
qUélnt al c1esenvolupament ele lil L1ei ele protecció e1els 
animals, si bé és ver que no s'ha poguela c1esenvolupéll' 
des elel principi fins al final. pero jo crec que, amb I'a
bast e1els mitjans que té la conselleria, ha fet élllo que 
podia fer en aquest períoele ele temps que va eles que es 
va promulgar el reglélment i eles que es va aprovar 1(1 lIei, 

]0 no sé, Sr. Pascual, si voste ha fet una volta per la 
nostra zonél de L1evant, pero, si hi fa una volta, veura 
que les quadres elels cava lis i els nuclis zoologics esta
blerts reuneixen molt bones conelicions, 111 'atrevesc il e1ir
li que hi ha qualque quaelra ele qualque cavall que esta 
millor que qualque casa on viu gen!: ele manera que en 
aixo hem millorat mol!. 

Ara. estic e1'acorel amb l'assumpte elels cans, que se'ls 
h8uria e1'identificar. Crec que haurien e1'arribal' a posar
los un microxip, als cans, per saber quins cans són, pero 
el problema aquest elels cans assilvestrats, elels cans que 
mosseguen les ovelles, és un problema ele temps imme
moria!. jo li puc assegurar que ciepen molt, com li ha e1il 
el conseller el 'Agricultura, ele l'interes que hi tengui 
l'ajuntament, si és un ajuntament que hi tengui interes, 
per tenir un cens ele cans, que l'ha ele tenir... Molts el'a
juntaments ho han abandonat i ho han eleixat anar, per
que, en un temps, els ajuntaments de la pan costanera, 
com que guanyaven pocs doblers perque no tenien parc 
de turisme, es preocupaven per fer censar els cans i co
brar un impost sobre els cans, i sabien qui en tenia, ele 
cans, avui no se'n preocupen. jo crec que és culpa elels 
ajuntaments, Aquells ajuntaments preocupats pel cens ... , 
n'hi ha 11101ts, d'ajuntaments, que quan hi ha qualque 
cosa eI'aquests cans, ja se'n cuiela el j utge. ]0, personal-
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ment i professionalment, he hagut d'intervenir moltes vega
des anant a veure animals morts i fent certificats perque 
m 'ho ha demanat l'ajuntament, ho ha demanat el jutge, a fi 
de poder cobrar la indemnització d'aqueIles oveIles mortes 
per aqueIls canso És evident que molts de vegades queda 
sense poder identificar, perque el ca no esta censat, pero és 
una de les tasques que es proposa la Conselleria e1'Agricultu
ra i que fara per tal de tenir els cans ben identificats. 

Quant al doping que ha dit, Sr. Pascual, jo fa més ele 
quaranta anys que vaig a les curses i sempre he vist cavalls 
que s'hi 1110rien. He vist morir Damasco, he vist morir ( ... ), 
he vist morir Elezar, n' he vist morir mol ts, i tal vegac1a 110 
estaven dopats, tal vegada morien per un esfore; físico Jo hi 
esti c el 'acorel, no d ic que no n' h i hagi, de dopatge, pero és 
UI1(1 cosa que crec que ,'h(l de posar en lllarX(I. jo crec que el 
consell insulal', COIll hé h(l dit el conse ll er, ho té a punt ele 
preparar, peró pensi, SI'. P<iscu:iI, llue és un:1 CO~(I molt di 
fí cil perqllé es necessiten un-; I:II1(l1 :Itol'i~ hOll1ologat<;, c1o~ 

l(llJoratoris, un on fer la prll\<1 elel c:I\:dl. i elI1Inpiel;\ri h:1 cle 
poelel fel' ulla prova en un ;dtrl' 1:11101:1101 i 11('1 cOlltestar 1:1 
pl'Ova, per sabel' \i el C:I\:III eq:'1 ,IOI):lt o Illl I'el' t:lnt. jo cree 
que el eli(l que es posi el joe tOI :1 de les eur'ies, CI el' que aixll 
es pos:lI'it en Ill(lrxa, i :\ mi elll l'l)n\(;1 que el cOIl\ell insul:lr, 
(1 Son P(lrclo, en col'labol'(lcil') i :1 tI:lvé, ele 1:\ Conselle l i:\ 
c1'Agricultuni , hi vol posC\r Ull c<1l1liol anti-clópillg . 

Res Illés. Crec que és ver que e\ poclien havel' retes més 
coses, pero nec que, (llllh l'a!1;¡-;( ele le\ Illesmes que té, s'h:'\ 
fet el suficient o el necesS(lri C¡U:llil :1 1 clesellvolupament de 1:\ 
L1ei de protecció clels anill1(1ls, \ 'Inltes g:r:lcie~ 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquiela . 

En tom ele replica , Sr, Pascual , té 1(1 par(lul(l . 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, sen yo res i senyors diput(lts, Vull agrélir (lIs 
representants elels grups parlamentaris la moeler(lció (1mb que 
han exposélt els seus punts de vista, 

Comenc; pel Sr, Mesquic1(1, Li diré que el control élnti-
doping, en la meya opinió, amb 10 milions de pessetes a 
I'an )', es pot fer: eviclentmenl. una mica (lleatori, qui guan) 
en curses, pero que pot (lssegurar que no n'hi haura, d'(lnti
doping, vull dir que no és cal', encara que ha eI'anar a un 
laboratori homologat, a Barcelon(l n 'hi ha un i val 15 o 
20,000 pessetes cada control. He fet els comptes, hi ha 1.900 
curses cada any, i jo dic que amb 10 milions de pessetes és 
suficient. 

Yoste diu que h(l vist morir molts de cavalls al la, Eleazar, 
ja l'havia dilo i d'alters més antics. Jo Ji he parlat de Minos 

4 . . de Curcel. Diu que tal vegaelél és per Ull esfOl'<; físic. i jo hi 
estic d'acord, jo no he dit que estiguin dopats aquests cavalls, 
el que jo clic és que he fe! una pregunta al Govern, (1 veure 

si s'ha investigat la mort d'aquest cavalI, i no me l'han 
contestada. Aixo és el que dic jo, Sr. Morey, Voste tenia 
totes les pistes sobre el que li havia de parlar, perque li 
havia fet dues preguntes, una pregunta sobre la mort de 
Minos de Curcel, i una altra sobre que feia el Govern 
sobre els cans assilvestrats; dues preguntes. Aqueixes 
preguntes orals, vaig transformar-les per escrit amb data 
de 5 de desembre, no hem rebut res posta en el grup 
parlamentari, jo no sé si ens les ha enviades o no, no 
hem rebut les respostes: en qualsevol cas, si les té, con
testi-les, Minos de Curcel, de qu e va morir?, ha sap? 
Contesti. Evidentment aixo V(l ser I 'espolet(l .. " i deis 
cans assilvestrats, que va ser en els l1lateixos dies, per fer 
1(1 i nterpel' lació. 

He clit que han estat moclerats tots els altres intervi
nents. i voste mostra un(l (lgl'essivitat que no I'entenc, 
francélment. ne) I'enten c, pel'llué jo he fet una interven
ció la mar cle 1ll0cler(llb. nn he dil que voli:\ mir;ll- cap 
al futur i no cap al passat 

A mi Ill'impona Ill e ll~~ I;¡ mL1n ele rvlinlls ele ClII'cel 
que no ;¡ssegur;n que no hi h:1 clopalge (1 les cur<;es, i que 
es prolegeixen els animals. A mi m'illlpon:l Illen)'s que 
ten gui un(l Illult(l el IJl'Opi etiHi clels GlIlS que han Illat(lt 

_ les-200 ovelles en el PI:l ele MallorC(l que es f:1Ci un cens 
de cans él tots el, pohles i que s:1piga qui é" propiet(lri 
ele cans en el futur, perque si se sap qui n'és el propie
tal'i, cl'un ca, després ele 1(1 1110l't el'unes ovelles hi haud 
un senyor que rebr:1 i anirá ben alerta que hi h(lgi més 
cans que lll:1tin ovelles. 

Per t(ll1t , jo no entenc (lquests gests, no e ls entenc en 
absolut, i p(lssaré per sobre d'(lquests gests, Sr. Morey, 
hi p(lssaré per sobre, perque jo duc (lquí una inter
pel'lació perqu e es faci qualque cosa, no perque es 
continuT com fins ar(l, jo vull que es f(lci 11lés que el que 
s'h(l fet, M'ha contestada una cosa, aixo sí, que no hi ha 
hagud es sol,licituc1s d 'associ(lciol1s, aixo sí que ha 11(1 
contestat, cle les preguntes, pero crec que hi fa falta molt 
més, Crec que el Govern 110 ha fet allo que haviél ele fer 
en la L1ei cle protecció clels (lnimals, quant als aspectes 
que li he dit. Crec que el Govern té respollsabilitat 
respecte del cens deis cans, no Ilomés els ajuntaments, 
perque I'article 14 de la lIei, com tota la Ilei, el va fer 
aquest p(lrlament, i el qovern depen d'aquest p(lrlament. 

Vosre m 'ha dit en un moment determinat que jo em 
crec que la Ilei és meva ; no, senyor: la lIei és de tot el 
Parlament, pero també del Govern, també del Govern. 
i el Govern el que ha de fer és aplicar-la, i si la Ilei diu 
que allo s'ha de fer i dóna un any de temps perque es 
facin els censos e1els cans , no es pot rentar les mans, lct 
Conselleria e1 'Agr icultura, i dir: "Aixo és competencia 
deis ajuntament i no hi faig res"; no ho pot fer, aixo , la 
Conselleria cI'Agricultura, Sr. Morey:. no, senyor. 

L'article 14 diu que "els possei'clors de cans hauran 
ele censar-los ", etc .. una Ilei clel Govern ba leal', i, per 
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tant, una \lei que el Govern balear ha de fomentar, ha de 
fomentar que es faci tot aixo, que voste no ho vol fer?, que 
voste vol que tot continui' igual?, i si tot continua igual, jo 
li dic que hi haunl més morts d'ovelles I'any que ve, i no 
se 'm posi tan nerviós , és que té un nerviosisme que no en
tenc, si hagués estat una altra interpeHació molt més dura, 
que li n'he fetes, pero és que jo he vengut aquí en to de pau 
perque s'areglin les coses, No ho entenc, Sr. Morey, Jo li 
agrairia que es calmas una miqueta, 

Objectius. Llei de pl'Otecció deis animals: Que es complei
xi I'article 46: que no hi hagi infraccions;: que no hi hagi ani
mals que siguin dopats, siguin els que siguin ; que no hi hagi 
animals que matin altres animals, siguin els que siguin: que 
es fom entin les associacions col'laboradores i, quart punt, 
eviclentl11ent, instar els ajuntaments a fer el que han ele fer 
I'es pecte elel censo pero també instar el Govern perque e.s 
I'acill. sego ns l<l clisposició adclicional ~egonél. les call1panyl's 
necessúies: que no siguin. un:l lIei. un rcgl<lJ1lent i unes 
orclre~ que la c1esenvolupen, p<lper h:lnvat. silll) que siguin 
une,> norlll;¡tives que s':lpliquin, i eI'aixó e, trae!;). 

El SR. PRESIDENT: 

Grilcies, Sr. Pascu<ll. 

TOI'n ele contr,neplicél. té ICl p;nélulCl el conseller Sr. Mo
I'e \ . 

El SR. CONSELLER O'AGRICULTURA I PESCA 
(Pere J , r'I'IOI'ey i Ballester): 

SI'. Pl'esielent, senyores i senyors cliputats. Jo h<lvia' elit él la 
presidencia que una <lltra vegacla tornava a protestar pel 
sistema emprat per demanar en una sola línia interpel·lal' 
sobre la polític<l elel Govern en materia de protecció elels 
anil1lélls i elesprés demanar-me. a mi, com a interpel'lació, el 
nom el e l veterinari que va assistir ;¡ tvlan;¡cor a unes curses o 
si havíe11l demanat ele quin color duia els Illitjons no sé qui. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Morey. li vull fer l'observació que el grup interpel'la. 
lIavors, pot concretar més o manco la interpel'lació dins el 
contingut i que és facultat ele qui intervé ele pClrt elel Govern 
contestClr o no, com és logic. 

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

Gracies, Sr. President. 

El que 110 puc admetre de cap de les maneres és que em 
digui que la Ilei diu una cosa pero que nosaltres hem d'anar 
més enllií ele la Ilei. perque és una Ilei d'aquest parlament. 
La Ilei estableix quines són les obligacions i les competencies 
de la Conselleria eI 'Agricultura, len cap moment s'hi eliu que 
hem eI'intervenir en les curses ele trotaelors ni en el clop<ltge . 
El consell insular posar;¡ en lllarxCl un sistema anti-clopatge 

amb el nostre assessorament i ajut, pero la Conselleria 
d'Agricultura no posara personal seu per vigilar si un 
cavall fa un esternut a una cursa o no, 

Jo li diré que preveu la lIei, el que preveu la Ilei és 
el següel1t. En el títol segon es parla deis animals de 
companyia, s'hi estableix que: El cens deis animals de 
companyia és competencia exclusiva, i per tant, pertany 
a I'autonomia municipal, on nosaltres no podem entrar, 
per consegüent, tot el tema deis cans, etc, és competen
cia municipal : el tema clels animals domesticats i salvat
ges en captivitat: les disposicions comunes als animals de 
companyia domesticats i salvatges en captivitat: les obli
gacions deis ajuntaments en les labors de censal. recolli
cia. alberg i inspecció elels establiments de guarderia i 
alberg deis animals. no la Co nselleria e¡-Agricultura: tal 
el tem ;l ele les associacions per a la protec:ció i clefensa 
elels aninnls: les infraccioll') i SélllCiollS. L;¡ clisposició 
transitÓI i;l regul;¡ l e~ sallcions per cens;¡t L.cs cli,posici 
ons (¡(Iclic:ion:lls el;lten les obligacions i cOlllpromisos ele 
la COlllullit:1t Autónoma so bre 1:1 posada en lll:lrxCl eI';I
quesl\ . El1 ¡unció ele tot :1ixó. és cel t LluC ;¡mh Ull cen 
ret;¡rel. helll ;:¡na t clesenvolupant cael;¡ una ele le,> norlllati
ves que ;¡questa Ilei ellS permet. eles e1el regl:lm en t il un" 
serie c1'orelres que el elesenvolupen, hi helll reflectit allo 
que per a nosaltres és més imponan-l deS e1el punt de 
viSlél ele 1;1 silnitat anilll:ll. que és tol el lenn cl e ls nucli s 
zoologic". 

Potser políticament sigui molt impOl't8nt alió ele les 
curses, elc" pero , eles e1el /lostre punt ele vista. les úni
ques I'e laciolls que tenen les curses ele tl'ot:lelors amb la 
Conselleria c1'Agricultma són elues coses: Una. la sanit<lt 
deis animals. quant a les malalties de vigilancia obligato
ria i. en segon Iloc , que la seva cria pot significar un 
increment de la renela elel pages, És en aquest sentit que 
jo vaig anunciar a la Fecleració ele tl'Otaclors que hi inter
vinclríem i que farí em unes campanyes silllilal's a les 
campanyes que ha fet el Govern frances sobre el tema 
elels trotaelors . Simil:lr <llllb aixo. nosaltres comenc;arem 
enguany una subvenció per a millora genetica , i perque 
existeixin finques agraries que es transformin en finques 
on tenir cura el'animals i que puguin treure una renela 
complementaria: en aquest sentit. sí. Pero en el sentit 
ele vigilar si corren l1lenys o corren poc o si guanyen o 
no, potser eles elel punt ele vista ele la federació sigui 
molt interessant, pero no ho és eles e1el punt ele vista de 
la Conselleri a eI'AgriculturCl, 

Hel1l tengut una mancanc;a -Ji ho puc aelmetre-, que 
és que fins enguany no hem pogut dotar pressupostari
ament el capítol 1 de tres places ele funcionaris que es 
deeliquin a aixo, i, per consegüent, les tasques de vigi
lancia que ens competen han estat menys que les que 
haurien eI'haver estat, pero ara, amb aquestes tres places 
que tenim en partici es elel pressupost del 95, crec que 
podrel1l complir allo que la !lei i nosaltres creim que 
hem ele fer . Gracies, Sr . Presielent. 

" 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Conseller. 

HU) Proposició no de llei RGE núm, 273/95, presentada 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a control i 
estalvi d'aigua, 4 

111.4) Proposició n!J de IJei RGE núm, 2674/9t, presenta
da pe! Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa la foment de 
sistemes de reguiu de baix consum d'aigua, 

EL SR, PRESIDENT: 

Passam al terce r punt el e I'mclre elel dia, que correspon a 
proposicions no ele \l e i, 

En primer \loe, aquesta pl'e~i (lenci:1 f:lr:1 LIS de 1':1rticle 
165,6. en vinut elel qual ~ICUl1lul:11 ,'111 e l c!e!1:1l ele le, proposi
cion5 no ele \lei 27.1, elel (JI'UI) !':lr l:llll en l:lI 'i se ¡("IALlSTA, 
I'el:ltiv<l :1 co ntrol i est<llvi cI'aigu:l , i 2«'4, elel lil up PSivl i 
EE l'vl. relati v:1 a fOll1enl ele ~ istelll;l,le I eg lllu (le b:llx consulll 
cI'aigua . Aixó ho faig. el'acorcl :111111 l'l hellel)l~cit dei\ pon(l
veus deis grups p:1rl:lment~ll'i\ 

E;n conseqüencia, en prilllel lIoe, pel fel lit el efe nsa ele 1:1 
elel Grup Pitrlamentari SOC IAL I<;T,\, té 1:1 l)ar:wl:I· I:l dipu
tacl :l Sra, H<trceló , 

LA SRA. BARCELÓ 1 iVlARTí : 

SI', Presielent, senyores eliputacle~ , senyors cliput:1ts, Le~ 

pro postes presentacles pel Grup Socialista en <lquesta propo
sició no de \lei per al control necessari, per a J'equilibri i 
I'harmonització deis eliferents usos ele I'aigua i el foment 
eI'actuacions polítiques que tenguin per objecte I'estalvi 
d'aigua en I'activitat agrícola, ele manera que queeli clal'a la 
necessitat de garantir I'equilibri entre la demanela i la suficie
ncia deis recursos, tant en qualititt COIll en quantitat. són 
propostes molt concretes, 

La primera, ordenar i regular I'obertma d'un registre 
d 'aigües a cada una ele les illes, on s'inscriman els parame
tres quantitatius i qualitatius de caela una ele les autoritzaci
ons i concessions existents, Aquesta pmposta és necessaria 
per a, I 'obligada ordenació i plan i ficació e1els recu rsos, ten i l' 
un coneixel11ent exacte del volul11 de recursos aprofitats en 
cada moment i ele les seves condicions de qualitat. 

En segon lloc, la segona proposta, establir un sistema 
d'ajuts públics, tecnics i economics a les inversions en infra
estructures a realitzar en el sector primari que tenguin com 
a finalitat millorar I'explotació i la conservació de recursos 
hídrics, tant per a I'estavli d'aigua i disminució elels costos 
d'energia com per a la racionalització integral deis recursos 
hidraulícs, 

Aquestes dues propostes, ben concretes, són huit de dos 
factors: El primer, I'analisi de la nostra propia realitat. Feta 

a partir de les manifestacions deIs nostres responsables 
polítícs -justament avui no present el conseller d'Obres 
Públiques del Govern de la Comunitat Autonoma-, i ho 
fem així a partir de les dades que ell mateix ha anat 
exposant en aquesta cambra per evitar qualsevol típus de 
polemica inútil respecte de nombres, de quantitats no 
contrastades i que, moltes vegaeles, amb aquestes xifres, 
s'intenta desviar el fonament de la discussió, que és 
quines són les actuacions per avan<;ar en aquestes mesu
res d'estalvi, En según Iloc. fem també aquestes propos
tes a partir de I'estudi d'actuacions i experiencies realit
zades a altres comunitats autonomes, cOlllunitats auto
nomes com Canaries, Valencia, Múrcia, Extremadura, 
CasteIla-La Manxa i Navarra, són comunitats que ho han 
legislat, han fet clecrets on assenyalen i desenvolupen 
quines són les possibles ajueles a I'estructurit agraria per 
millor¡¡r el I'eneliment ele la utilització ele I'aigua, per 
evil:1r costos d 'energia i t:tlll\)é per ,1,segural, per pan 
ele I'AellllinistI"ació, el control t:1nt en Cjuantiult COIll en 
Lju:lIit:1t ele l'aigu:I , 

Per t:tnt , ,~ón proposles qu e ja es t:lIl comprovacles, 
quc j:1 funcion en a altl"e~ cOIllLlnitat<, i que, per l:lllt, t:111 
just és nect'ss:1ri fel aquesl seguilllent. intent:ll \ :lloral 
c¡uint's són les que Illillol' es poden é\d:1ptal' a lél nostra 
propia rea lit:1!. 

Per avan<;ar el primer punt. quines són les manifesta 
cions elel Govem, elel conseller eI'Obres Públic¡ues, qu;:¡n 
elesc riu el eleficit híelric que tenim a les nostres illes') , 
un eleficit híclric qu e -ho helll ele recorel ,l!"- , j(l helll ele 
cobrir amb importació el'aigua ele la península , [ en les 
declar8cions, el conseller, en aquesta mateixa sala, no fa 
més que mesos, era clia 11 d'octubre e1el 94, 8ssenyalava 
que -textualment els ho deim- existeix una previsió en el 
temps que s'augmenti el deficit hídric a les nostres illes 
i que I'any 2002, aquest ddi cit hídric. ja sera cle 12 
hectollletres cúbics i que rany 2012 sera ele 24 hectollle
tres cLlbics, Hi assenyalava molt seriosament que el pro
blema era seriós, que implica v(l polítiques d'acció, que 
el nostre esquema -el seu esquema- era intentar fer una 
política global d'aigües, que els usos en els reguius 
suposaven el 65'1 % del consum total a les nostres illes, 
Hi assenyalava també qu e era important I'estalvi, pero 
que on s'havia de notar més era en les tecniques ele 
procJucció agraria, 

Tot a~o són paraules textuals. afirmacions elel conse
lIer en aquesta sala, Pero a partir ele les manifestacions, 
volíem c1emanar: Ouil1(l és, empero, la política que 
concreta tot el que el Govern pensa?, en que es tradueix 
la política del Govern en materia d'estalvi c1'aigua? Ben 
poca cosa, excepte les grans operacions d 'infraestructura 
o I'operació "vaixell" poca més s'ha fet eles del Govern, 
1 en aquest cas no poden dir mai que no ha estat perque 
I'oposició no hagi presentat propostes. Tots els grups 
polítics en I'oposició , excepte el grup del Govern, han 
presentat nombroses propostes per tirar enelavant tat el 
qu e és estalvi d'aigua, propostes que, (rUna manera 
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constant i normal, han estat rebutjades pel partít que dóna 
suport al Govern. 

Per tant, creim que val la pena, així i tot, al marge que 
totes i cada una d'aquestes propostes s'hagin rebutjat, insistir 
una vegada m ' s en les dues que avui intentam concretar al 
maxim, per part del Partit Socialista, i repetesc que són 
propostes provades, amb garanties de funcionament; i només 
un exemple, el Pla de modernització deis reguius tradicionals 
a Múrcia ha aconseguit estalviar, sense estar en pIe funciona
ment. un 15% elel volulll d'aigua utilitzada en el reguiu i 
reduir el cost de l'aigua de 14 a 8 pessetes per metre cúbico 
Les dues propostes, la necessitat de saber quins són els recur
sos amb que comptam tant en qualitat com en quantítat, 
perque helll ele recordar que quantitat i qualitat són elos con
ceptes que en explotació ele recursos hídrics van íntimament 
Ilig:lts, pel' tant, és importantíssilll que, eles eI'un registre 
pLlhlic. al qual pugui accedir qualsevol pel·sona. sapiguem 
c~cI:1 un:1 ele les autoritzacions i concessions, quin és I"ús ;11 

qll~1 es destinen. quincs són les seve\ xofers cI 'explotació i 
poelel cOJ11jJl'O\;ar :1111b el temps que el s nivells cI'explot:1r ió 
que es mantenen :1 cacla<;cuna ele les concessions no supo'ien 
una clio.;lllinució el e la qualit:ll eI 'aq uest recurs o 

Pel t'"ln!. se riél imponantíssil11. i funciona bé ~lla on s'ha 
iJ11plilnUIl. <lquesl registre públic cl"aigües. perquc repetesc 
que é~ important t<Tnl en quantitilt COlll e n qualitat pode!. 
eles eI'un coneixemenl exaCle ele la situació. ordenar uso~. 

01 clenar utilitzacions i. per tanto talllbé estalviar aigua. 

L;I 5egona proposta són mesures que.ia a moltes bandes. 
com hem vis!. a les cOJl1unitats autonomes que j~ he citat. 
han entrat en funcionament i amb xifres quantificables tenim 
que s' ha reelu'it tant el nombre eI ' hectometres cúbics que van 
elestinats al camp, sense que ac;o hagi supos~t una perelua 
d'extensió agraria, sense que ac;o hagi suposat una perdua ele 
qualitat en I'explotació agraria, com també un estalvi ele 
cloblers. perque ha suposat un estalvi en energia. 

I el' la nt. ' nlues propostes provaeles. ele les quals poelem 
donar garantia que alla on funcionen. funcionen bé i ajuelen 
a mili rar «que 1 LIS racional. e1el quaL amb el qual quan en 
parlam, hi stam d'acord. pero que a I'hora ele la veritat, a 
I'hora de la practica, poques vegaeles es tradueix en 1)I"0P05-
tes que es puguin votar en aquesta cambra per unanimitat. 

Esperam que aquestes dues tan concretes'puguin COl11pt:1J" 
amb I'estaló ele tots els grups parlamentaris. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. 

Per fer la defensa de la proposta 2674, del Grup PSM i 
EEM. té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gd.cies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
"L'aigua és un recurs natural, escas, indispensable per 
a la vida i per a l'exercici de la immensa majoria de les 
activitats economiques, no és reemplac;able ni ampliable 
per la mera voluntat de (,home, irregular en la forma de 
presentar-se en el temps i en I'espai, facilment vulnera
ble i susceptibles d'usos successius, "aixÍ defineix aquest 
bé esc3.s la L1ei d 'aigües. 

A les I1les Balears, potser sigui I'aigua un deIs recur
sos més delicats i més amenac;ats per una amplia di
vergencia entre actuació política i realitat científica . 
Sent un element natural i imprescindible per viure i gau 
elir d'un mínim ele qualitat ele viela i que. COIll a recurs, 
el seu límit ja s'acosta perillos<llllcnt cap il I·esgotament. 
no s'han produ"lt actuacions eles cle I'acllllinistl':lció PLI
bl ica i. especialmen!. eles ele I'aelministració ele la COIllU

nitat AutOnoma. cleslinaeles afer 1 ro 111 ele forma I:tcional 
a aquesta realit:lt. Cap ü poc¡uíssillles mcsures s'han 
pres p:lrtinl ele 1:1 necessililt de consicler:l1 el 'Seu liS o la 
seva escassc~a COIll a f~ctor lillliuIliu ele segon~ ljulns 
tipus ele clescnvo lupament ecollomic. 

No entl"arem a\;ui en un debat que ja !', ' ha ~ubstanti
vat en nombroses ocasions en aquesta Call1bra sobre 
determinades actuacions legislati ves o ac\ministratives 
que el Grup del PSM i EEM ha reclamat el e forma cons
tant i a les qu als, norlllallllent. s'han fet orelles sordes 
eles del Govern i el grup que li clóna su port . No reite
rarem, per tanto les elemandes al tres vegaeles formulades 
ni les crítiques clavant els usos que es permeten d'aquest 
bé escas en perfecte contraclicció alllb la situació real 
que patim a les 111es. 

L'objecte de la proposició no ele Ilei que avui hem ele 
elebatre és instar l'executiu , el Govern de les I1les Bale
ars, a clur a terme un pla per disminuir el consul11 d'ai
gua, dirigit cap a un sector 1110lt eleterlllin<lt. I'agrícola. 
1 no precis<llllent des de la tendencia cada vegada més 
manifesta. des de I"opció liberal-conserv<lclora ele desviar 
I'aigua dest inada a usos agrícoles cap a alu'es fUl1cions, 
cosa que hem denunciat repetidament. sinó eles de la 
perspectiva d'implantació de tecniques que permetin 
I 'estalvi d 'aquests recursos en el sector agrari, sense que 
aquest fet impliqui un conelicionalllent ele les pmducci
ons i, per tant. de la renclibilitat de les explotacions 
agraries a la nostra cOlllunitat. 

Hem ele dir per comenc;ar que somo realment, poc 
optimistes respecte de les possibilitats que té aquesta 
proposta. Mirin, Sres. i Srs. Diputats, si observen la data 
de presentació el'aquesta proposició no ele lIei podran 
compmvar que es va registrar dia 24 de juliol ele I'any 
passat, i així s'entén que prop05em condicionar els 
pressuposts de la Comunitat per al 95. raon5 reglamen
taries i ( .. . ) la curta durada del període de sessions 
anteriors va fer qu e el elebat ele la proposta s'ajornas 
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fins a avui, i per tant, que la segona part d'aquesta, alla on 
diu: "habilitar en els pressuposts del 95 una partida presslI
postaria" sigui, ara per ara, una tasca prou difícil. 

Pero si tots els grups hi estan d 'acord, podem proposar 
un canvi en la redacció, de tal manera que el segon punt 
digui: "destinar a tal objectiu la quantitat suficient deis sells 
pressuposts com per fer front a les possibles demandes". I 
així deixam al Govern les fórmules per posar-ho en practica . 

EIs deia, Sres. i Srs. Diputats, que no som massa optimis
tes pel que fa a la posada en practica del que es demana en 
aquesta proposició no ele Ilei perque l'experiencia ens e1e
mostra que el Govem no ha e1emostr:1t mai voluntat ele dur 
a terllle polítiques e1'estalvi cI'aigu:1. Ja el Sr. Jeroni Saiz. 
anterior Conseller cI'Orclen:1ció Territmi:¡1. en un deb:1t cl'a
quest P:¡rlament. i fent un:1 elelll05u:lció ele sinceritat poc 
freqüent en aquesta cas:!. \':1 (Iil Lllll' l'esclses:1 d':1igua no 
suia mili UIl obstacle per al ele,eIl\UI1l11:1I11ent, pel :11 clt'ixe
ment urb:1nístic, l11entre ell i"11' l'l C'omellel el'OI clen:lció 
Tnritorial i Urb:1nisl11e, 1I':I,e :lllllllllglCI Lleqin:lcl:1 :1 ligurClI 
en el, anal, de 1:1 hislÓI i:1 i llUC, L'\ Ilklltlllent. li \':1 sel 1 etret:1 
pel, diputat, ele l'oP05icilÍ, di:1 ,i i 1':IIII'e t:ll1lhé, COlll :1 
mí n i 111 el u 1 a n I un p:l re 11 el ':111 \ , 

Peró és Cjue ja ele 101'111:1 Illés 1 ccelll. i Lju:ln el P:1rlal11ent 
aprova per un:1nil11itat inswr el (im t'11l (lul ' a terllle una 
campanya ele conscienciació ele 1:1 neces,it:¡t el'aplicar mesu
res eI'estalvi el'aigua, és el Con,ellu elel r:¡l11. el Sr, Reus. el 
que elecieleix que el Parlalllenl pOI elil' el LJue vulgui, i 110 
pos:¡ en practica. en ahsolut. elit:1 reslllllcilÍ i, fins i lOt -sincel 
talllbé ell- 110 reconeix a un:1 cOllli,sill no f:¡ m:¡ssa temps. 

(, .. ) per fer call1panyes COIll aquella ele La esencia de la 
vida o la de El 70% del cuerpo /¡11/1WI/O es solo agua, vall11és 
no fer res. I allllenys si no estalvialll (ligua ens estalviarem les 
150.000 pessetes que devia v(ller caelasclln deis anuncis ele 
pagina sencera, 

Més proves encara ele lil manca ele volunt(lt elel PP en 
aquesta materia: aquesta propost(l que cleb"tem avui és prac
ticament igual a la que varen aprovar els vuit ajuntal1lents ele 
Menorca elins una campanya nomenaela Sall!em / 'aigua de 
Menorca, pero que quan va arribar, en forma ele moció eI'UIl 

grup de I'oposició al pie del Consell Insular, va trobar l'opo
si ció e1'un membre elel Govern, que no ele I'oposició d'aque
Ila institució que, no obstant aixó, sembla ser de I'oposíció ele 
determinaela Conselleria elel Govern_ i vos tes ja m'entenen, 

Conclusió: el PP elels ajuntalllents, allllenys els ele Menol-
ca, ho elemanen: el PP elel Consel!. almenys el ele Menorca, 
es nega a demanar-ho, i quan el PP elel Parlament ho aprova, 
el PP del Govern es nega a fer-ho, Ho entén ningú? És la 
realitat. 

1 no obstant aixó tothom reconeix com a fet que, el 20%, 
COI11 a mínim, ele I'aigua que s'utilitza per reg:¡r amb el 
sistema d' aspersió, es podria estalviar aplicant altres sistemes, 
I toth01l1 accepta que el sistema majoritariament utilitzat per 

regar actualment és el d'aspersió, i tothom ha tengut 
ocasió de vellre amb els seus propis ulls com, en pIe 
migdia d 'un estiu qualsevol, es rega amb aquest sistema, 
amb la qual cosa ja no és desaprofitar el 20% de l'aigua 
e 111 prael a , sinó que se'n desaprofita el 50%, com a mí
nim. 

Com totholll sap perfectament que, en I 'actualitat, els 
ajuts que poden rebre els agricultors de les IlIes per 
canviar els sistemes de reg s'han demostrat insuficients, 
i la prova és que ningú, practicament ningú, no ho 
sol·licita, No val la pena, Ilavors, fer un esfor¡; des del 
Govern, per impulsar la substitució deis sistellles ele reg 
en els camps de les IHes per uns al tres que estalvi'in 
aigua? Demostraran alguna vegada que són coherents 
8mb les recomanacions que els fan els científics'¡ Graci
e<; 

l-:L SR, PRESIDENT: 

C1r;1cie<;, Sr , Orfil;l. 

PaSS:llll al torn clels :1ltl e~ grups. 

Pel Cirujl Pilrlamental'i MIXT. té 1:1 pilr:1lI1:1 el SI' , 
Pascuill. 

EL SR. PASCUAL 1 ArvIOROS : 

Sr. President. Sres. i Srs, Diputats, Vull ilnunciar que, 
per pan nostra, no hi hama inconvenient que el punt 2 
ele la pl'Oposició no ele Ilei elel PSM es llloelifiqui per 
ilctualitz:¡r-I:¡, elonat que els pressuposts elel 9S ja estan 
aprovats. En principi, pensam elonar suport als quatre 
punts, els dos ele la primera proposició no ele Ilei elel 
Grup Padamentari Socialista i els altres elos elel Grup 
Padamentari PSM i EEM, 

Sí tenc alguns dllbtes sobre el punt primer ele la 
proposició ele Ilei ele control i estalvi d'aigua elel Grup 
Pildamentari Socialista, Quan parla ele I'apertura d'un 
registril cl'aigües a cadascuna ele les lIies, on s'escriuran 
els parametres quantitatius i qualitatius ele caelascuna de 
les autoritzacions i concessions existents . Aixó. teórica
ment, toca ser-hi. Aixo, teoricament. ho toquen saber, 
toca ser al Govern. C¿¡da vegada que es elóna un permís, 
hi ha uns cabelals deIs 'quals es dóna una concessió i, pel 
tant. el registre, teóricamenL hi ha de ser. He dit que 
votarem a favor, perque, al manco. el que no es diu per 
péHt del Govern és que si se sumen totes les concessions 
hagudes a tots els pous que hi ha a les IlIes Balears, o a 
cadascuna de les Illes -individualitzats per Illes- per 
saber COIll estam respecte de la sobreexplotació. Segura
ment ens posaríelll els pels de punta ele les autoritzaci
ons concedides i deis recursos a seguir, que superen en 
molt els recursos existents. 
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En qualsevol cas, he dit que li donarem suport, encara 
que tal vegada Ii contestaran des deis escons del Grup Parla
mentari elel Partit Popular que ja tenen aquest registre. 

Respecte d 'incentivar unes tecniques de reguiu que consu
meixin menys aigua, i arbitrar un sistema d'aljubs públics 
perque cls pagesos facin inversions en infraestructures que 
tenguin per finalitat millorar I'explotació i conserva ció deis 
recursos hídrics, evidentment, Ji donarem su port. Jo vull 
recordar que aquest diputat va presentar una interpel'lació 
en el període de sessions que anava entre els mesos d 'octu
bre i novembre, sobre política hidraulica i, precisament, 
com a contrapartida de dur aigua en vaixell des de Tarrago
na, o ele fer potabilitzadores, nosaltres deiem que s'havia de 
fer intercanvi c1'aigua amb els pagesos, que s'havien ele pren
(lre una serie ele mesures per estalviar aigua en el reguiu. Per 
Ulnt, eviclentmcnt elonarem supon :115 qU<ltre punts ele les 
clue5 proposieions no ele Ilei . 

EL SR. PRESIDEN T ; 

Gr:i c ies. Sr . P(lscual . Pe l GrUIJ rp-u rvI. el Sr . G uasc h i 
Rih:l<; té la par:lul :1. 

EL SR. GUASCH I RIBAS : 

Gr~ c i es . Sr. Prcsielent. Sres. i Srs. Diputats. Jo cree que 
:lixó. :lquestes clues proposicions no ele lIci. no són més que 
un prelucii elel que sera. en el seu Illoment, el elebat elel pi;, 
hielrologic ele Balears, que supos que es eliscutira amb bastant 
mé, pmfunclitat pero, en qualsevol cas, fMem unes referén
eies a :lquestes elues proposicions no ele lIei, un(l presentaela 
pel Grup Socialista i una altra presentaela pel PStvI, i les 
elivielirÍem en elues parts. ' 

La primera seria la primera part elel primer ele la proposi
ció no ele Ilei elel Grup Socialista. Alllb aquesta instancia, per 
part elel Grup Socialista, que fan sobre que es posi en marxa 
el registre cI 'aigües a cadascuna ele les IIles. Jo no sé per que 
no ha fet el Ministeri c!'Obres Públiqlles aquest registre que 
avui el Partit Socialista demana aquÍ que faei la Comunitat 
Autonoma, qllan aquesta era la seva obligació, segons el 
previst en la Ilei eI'aigües. lIei 29/85, de 2 el'agost, un posteri
or reglament de elomini públie hidraulic , en forma de Reial 
Decret 849/86, d'ol1ze e1'abril i, fins i tot, una resolució feta 
per la elirecció general el'Obres Hidrauliques, en la qual 
s'apl'Ova el model ele lIibre eI'inscripcions i la fulla mobil elel 
registre d'aigües. No sé, realment, per que no s'ha fet en 
aquest termini ele vuit o nou anys i per que ara es recorel(l -
justament ara, quan recentment, tal vegada encara no s'ha 
publicat el decret ele transferencia-, per que aquest Grup 
Socialista recorcla aquÍ que ho faei la Comunitat AutOnoma. 

Per qué elurant aquests vuit o nou anys darrers el Grup 
Socialista no ha duit en aquest Parlament una proposició 110 

ele Ilei instant el Ministeri d'Obres Públiques, socialista, que 
efectués aquest registre obligat per imperatiu lega\? No ha 
estar important, per a vostes , <lquests vuit o nou an ys elarrers, 
que es fes aquest registre') Per que el Partit Socialista no va 

instar, en el seu moment, el Ministeri e1'Obres Públiques 
que, amb caracter d'urgencia i amb carrec als seus 
pressuposts, transferís les competencies en aquesta 
materia a la nostra Comunitat Autonoma amb el regis
tre posat el dia -que, eles de fa vuit o nou anys, com 
deim, era la seva obligació? Per que no inclou el Partit 
Socialista, en aquesta proposieió no de lIei, una instancia 
al Ministeri d'Obres Públiques perque, en cas que hagi 
d'efectuar aquest registre la Comunitat Autónoma -ara 
que s'han transferit les competencies-, el aquest Ministe
ri transfereixi la elotació pressupostaria corresponent per 
efectuar aquest registre? 

E ls eliré més: sembla que, per pan el e la direceió 
gene ral ele Oua litat ele les Aigües , hi ha previst finan<;ar 
aqu est registre el e les aigües el e Balears . E n aquest 1110-

ment. 110 se S8 p a mb tota segu re tat si aq uesta ciirece ió 
ge ne ral ho cima él le rme . pe rquc pe nsam que la va lora 
c ió ini c ial pe r fe l aquest reg is tre lJue éso sob retot , una 
fe in :l ele C:lmp mo ll important. es xitrJ en UIl S 300 mili-
0115 ele pe5setes, pe l ó. esta c l,ll' lJu e. en lju a lselio l cas, e l 
regis tre s'h a ele fe!' ben fe !. 

U na alua qüestió que e ns pi eocupa es pe r que hi h:1 
el'hJ,cl' una c1ifclenci:leió entl'e Lliferent<; tCl' l' itoris ele 
I' EstJI e<;pJnyol i. en aque>t sentit. con2. :lixí el l\linisteri 
el 'Obres PCII)liques. per exempl e. lía fet e l legisne cI'ai
gües a diverses conLjues hiclrogl afique~ per als respeetius 
organisme ele la conea -per exemple (l les conques elel 
Dllero i del Glladi(/Illl- i per que no el el e la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears') Jo 110 sé -pero em elóna 
a pensar. que e l Grup Socialista en aguest Parlamel1t 
pretén ocultar cleficiencies i greuges als Cjuals té sotme
sa, el Ministeri el'Obres Públiques , aquesta Comul1itat 
Autonoma, intentant elisfressar un fet eviclent, imputant 
e1ia a dia responsabilitats al nostre Govern que haurien 
de ser assumicles -o que hamien d'haver estat assumides, 
en el seu moment- moltes el'elles -i així ho reconeix la 
legislaeió- per institucions del Govern centra l -en aquest 
cas elel Ministeri e1'Obres Públiques. 

De totes maneres, nosaltres pel1sam en la necessitat 
ele la posada en Illarxa el 'aqu est registl'e, i esperam que 
les negociacions que. en aCjuests moments, es duen a 
terme amb la clirecció general de qualitat de les aigües, 
duguin eom a conseqüencia aquest finan<;ament. A tal 
efecte. l'estructL1l'él ele funcionament ele la Junta c!'Ai - " 
gües, recentment aprovaela , i publicada en el ButlletÍ 
Oficial de la Comunitat Autonoma, en el núm , 143, de 
22 ele novembre passat, ja preveu I'existencia eI'una 
secció específica per dur a terme aquest registre. Pero 
esta ciar que direm que no a aquest punt. no perque no 
es faci , sinó perqué dir-Ios que sí -encara que ho facem
seria tant C0111 reconeixer C0111 a aplaudible una eleficient 
gestió en aquesta materia que ha el uit a terme el Minis
teri eI'Obres Públiques, l'aelministració central, i tapar 
així un incompliment reiteratiu ele la normativa legal 
vigent que els obligava a fer aquesta transferencia amb 
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aquest registre posat al dia. Per tant, els haurem de dir, a 
aquest primer punt, que no. 

Respecte del segon punt de la proposició socialista, és 
molt similar a la proposició no de lIei presentada pel PSM i 
EEM, i hem de dir que en algunes coses hi podem estar 

é , d'acord, pero jo cree que, d'aquest tema, se n'haura de par
lar i realment seriosament quan el pla hidrologic de les Illes 
Balears -que ara esta a exposició pública- vengui a aquest 
Parlament. Pero de totes maneres sí que una linia el'ajudes, 
per exemple, en agricultura. Jo record , tenc coneixement del 
Decret 1887, de reforma i millora eI'explotacions on, precisa 
ment. una de les millores que es contempla és la possibilitat 
ele l11illorar els sistellles ele reguiu ele les finques que opten 
per aquestes reconversions, 

El tema ele I'aigua pel als agricul lm~ é, un lellla mes 
c1'ensenyan<;a i ele conscienci:lció lll le de rel'UI~u<; el:uIlÓlllic., . 
.l o no crec que es tracti . CU1l1 elel:1 el ')1 Orf il:1. LJuc. l]uan hi 
ha un pages que té posal l'cquil1 el :1\pc r,ló el me, de juliol 
;1 les dotze e1el migelia. no l'') 11 :ICI:I d' :ln :n -hi i clunar-li mil 
c1uJ"Os perqué apagui el mOlOI 10'11 :Iljuell IllUmCnl perLJué 
e'l.llll perclent el SOC'(; (1 ' :ligu:1 "-t) e, lI':1Cl:1 c! ' :li\t), .lo uec 
que es trae!:1 una micl cI',lIl:\1 :1 :lLJ uL'i I 1):lgé, . :1 :lLJuell grul' 
ele pagesos. i explicar-1m quin e, e l ~Iqem:l me, cOll\enielll 
per fer e l reguiu clels seu, fal ' I·:Hge.:, En qu:¡J,evol GIS. e ls he 
ele (Iil que sistel11es com el, que e, poden eml)r:n en eh 
cultius honícoles, que sí eSl,¡JvieI1 ,en,ihlemenl ' més aigua, 
en la proclucció ele farratge són hast:lnl més e1ifícil') en I'a
plicació, 

Per aixo els die que talllbé eh haurelll cle e1ir que no. i els 
c1irelll que no , no perque no estelll una Illica e1'aeorcl alllb 
aquesta filosofia, pero la línia cl 'aetuaeió per clur aixo a 
ter111e és més una línia d'a,ssessol'alllent teenic. ele mantenir 
aquestes línies de cursos que habitual111ent fa la Conselleria 
e1'Agricultura, els Consells Insulars, moltes vegacles pr0111o
guts per les associacions agraries , 

A l1lés, se li passaria pel cap a vu i en dia, reallllen t. a 
algun pages. en el seu sa juclici, que no es vulgui arruInar. 
posar-se a regar amb un sistema e1els que deim traclicionals. 
que es feien antigament? No veu que se'n eluria la collita'1 A 
més. saben vostes que les hores ele regar una hectarea ele 
territori amb un sistema traelicional. el cost laboral és equi
parable al cost d'una instal'lació, per exemple, el'aspersió'l 
Ai1;O és una cosa que, avui en di:-t. est:'! tan totalment e1esfa 
sada. i esta tan introdu'ida i és tan coneguela pels agricultors. 
que, practicament, quasi tots ells.in empren aquests sistemes. 
Perque respecte deis que no els empren. sí que és veritnt 
que ha el ' intervenir I'administració pública, pero en la línia 
i el sentit que jo els he exposat. cle clonar-los informació. Per 
tanto també elirem que no a aquest segon punt de la proposi
ció socialista i a la proposició no de llei presentada pel partil 
PSM i EEM. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. 

Torn de replica. Sra. Barceló, té la paraula, 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs, Diputats. 
Comenc;aré pel final ele la intervenció clel membre e1el 
Partit Popular: estan desfasats els ajuts tecnics i els ajuts 
economics per avanc;ar en la racionalització ele I'ús de 
I'aigua en el camp, Com és possible que sigui capac;, 
aquí, en aquesta tribuna, de dir aixo? Esta desfasat . 
Una ele les propostes que s'esta plantejant en aquests 
Illoments a J'avanc; el e pla hiclrologic. on.ia es eontel1lplél 
COIll una ele les sortides més illlponanls el fet ele moeler
nitzar tOl el que f<lei refert- neia él le, inslill'lilei ons ele reg 
,¡ le, explotacioJ1) agr:il ies. i ;1\ ui aquí se'no; cl iu que 
est:'! desfasal . (Juan aquí. f:l li es meso'). el 1 epreselll;lill 
e1el Panil POJlular -que :l\'Lli. per cel1. ha c.lnvial ele l)lll"t;IVCU-
en~ cleia -:l un :1 11loposta moll pareguela. fetil ;lljLlestil 

\cg:lclil eles clel Grup rvIixt- texluallllent: "s i el que I'opo
~ ició c1eman:\s é~ que el (iove lll illcentivés (1quesle~ 

substituciolls. cliríem que sí. peró no volem elabor:lr un 
pla", Aixó un altre ponavei.l e1el mateix gl'up. Cjue t8mbé 
SUpllS que e1eu estar clesfasat, puó les coses són així . 

El mateix conseller e1'Obres PClbliques asseny81ava 
que alla. J'única banda que ell trobava que tenia sentit 
esta h I i r lllesu res el' esta I vi eI 'a ¡gua és a I ca m p. talll bé el 
SL portaveu -supós que més entes que tots els ;¡Itre~

també li (Iiu que está elesfasat. r--.;o . A les IIles ac¡uests 
sistemes ele millora de reg no estan desfilsats perque no 
s'han implantat mai, Demanalll ajuts tecnics i ajuts 
economics perque, eles eJ'aquest sistema. a alu'es Comu
nitats que ja els han avanc;at, que no estan tan elesfasa
eles. han aconseguit estalviar fins a un 20% ele I'aigua 
que es clestina als cultius agrícoles. que suposa el 65% 
e1el total elel cansulll d'aigua a les nastres lIles, 

Per tanto I'estalvi és clal'. L'estalvi aquest no s'ha 
iniciat a les nostres illes i, per tan!, c¡ualsevol qua.lificació 
cle desfasat creim que fonamentall1lent és motiu el ' una 
total elesinformació, i sobretot quan es contradiu a Con
sellers i a alu'es portaveus sobre aquest mateix tema. 

Respecte ele la primera proposta presentaela pel Grup 
Socialista respecte elel registre , quan s'ha assenyalat que 
s'ha volgut fer una intervenciÓ ... Feiem aquesta pro pos
ta d 'una manera -i sense voler entrar en canflictes
perque creil1l imprescindible coneixer avui la relació 
entre quantitat i quaJitat de I'aigua ele cadascuna de les 
concessions i utilitzacions clonades i que aquest registre -
que evidentment es poclria regular, perque, ele fet. aixo 
és una opció que es elóna al Govern perque avanci dins 
aquesta regulació- és a panir del control ele les quanti
tats fer un control ele les qualitats d'aigua. 1 fonal1lental 
ment respecte e1el que són salinitzacions, que és un elels 
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problemes fonamentals a moltes de les zones costaneres de 
les nostres illes. Ser capac;os de revisar quins són els pous 
salinitzats, quins són els pous que estan al límit de l'explota
ció, i de quina manera es poden anar substituint aquests 
consums, aquestes autoritzacions amb altres tipus de fonts 
el 'aigües. Per tant, era una proposta totalment positiva. 

Respecte de culpes, si el que vol és que repartim culpes, 
evidentment li hem de recordar el paper de la Junta d'Ai
gües, les responsabilitats de la Junta d'Aigües respecte d'au
toritzacions, respecte d'inspeccions, les responsabilitats deIs 
Consells Insulars i els ajuntaments, quan la Ileí de disciplina 
urbanística assenyala que és infracció urbanística, en mate
ria de med i a mbient, la perforació i extracció d'aigües sense 
les corresponents autoritzacions i. en definitiva, tota la feina, 
on les responsabilitats han estat ele moltes administl'acions 
que no les han eluit suficient a terLlle . 

L.a Junt,1 cl'A igües -s'ha defensat aquí- voliz¡ fer feina 
tenint cl~¡r la unitat ele conca pe¡ Ulla b;\Ilda i funcionar eI'u
na Ill¿¡n era descentralitzacla. Per aixo. cn~~ ielll CJue aquesh 
¡ ·egistre.~. e1'una vegada per tote~, havien de nai xer elescent ¡'a
litzato;,. i quc caclascuna ele les IIles tengué" c1a¡ i. eI'un;) n1:l
ne¡;¡ ¡ c~ponsable, pogués quantific:¡r quins SÓll els recurso~ . 

CJuin~¡ é'i la qualitat eI'aquests recursos i. per tant, procedir a 
ev iLH sobreexplotacions ele pous. per una banda. i Lllillorar. 
cviden llll ent. tot-el clue fa refe¡'encia a la planificació eI'un 
recul s. com és l'aigua , tan escaso 

Pe! t<1nt, creim que la negativa del Panit Popular avui. 
aquesta negativa que fa de les dues propostes, sí que és ulla 
negativa totalment desfasada, desfasada amb el futur, perque 
el futuro e ns agradi o no , haura d'anar cap a un major con
trol pel que fa referencia a les extraccions, anira referiela él 

un majar control de la qualitat ele J'aiguil i anira referida. 
eviclentment, a millorar, a subvencionar, a ajudar a 10ts els 
mecanismes que suposin millorar la utilització ele I'a igua a 
cadascun deIs sectors. Les propostes que feilll avui són pro
postes que tiren enclavant altres cOl1lunitats autonomes que 
no tenen tants problemes com nosaltres pero, aquÍ. evi
dentment. ens trobam que anal11 desfasats. Ja veurem, amb 
el temps. a quin major l1iveJl de c1esfasament serem capa¡;o\ 
eI'arribar en aquesta comunitat autonoma. Fins quin líl11it. 
vos tes mateixos. eliran'l Després no plorin perque no tenen 
recursos. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: ' . 

Gracies. Sra. Barceló. 

Sr. Orfila. el seu torn de replica. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies. Sr. President. Fa tanta esto na que feim preludis 
del plé1 hidrologic, retardat ad kalendas. Per cert, per quan? 
Hel11 de responelre: aixo, amic meu, tan sois ho sap el ven!') 

Ens deia el portaveu del grup del PP que el problema 
de I 'aigua del reg agrícola és un problema més de cons
cienciació que de recursos. I la pregunta és obligada: i 
que han fet per conscienciar? S'han contentat simple
ment amb aquestes campanyes que denunciavem fa uns 
moments, malgastant mils i mils de pessetes sense que hi 
hagi hagut cap c1asse de resultat? Que han fel per im
pulsar sistemes alternatius de reg, que impedeixin, que 
eliminin aquest ús abusiu i innecessari d'aigua? Jo crec 
que són molts els diputats que, anant per la carretera, o 
anant en cotxe, a I'estiu, ens hem trobat amb aquest trist 
espectacle de reg per aspersió en pIe mes d 'agost i a les 
dotze del migdia . Ha tengut alguné1 actuació el Govern 
per convencer o per facilitar informació respecte elels 
nous sistemes altemé1tius que es podrien utilitzar'l No. 
No, perque. realmen!, aquest tema no els preoc upa i, en 
canvi. s;¡hen que es por fer molt al respecte. Pot ser és 
que pensen que queden t<ln pocs anys ele vicia a l'é1gricul
tu r;¡ ~¡ le~ llle~ que no els val la pen¿¡ illlpul sar sistemes 
alternati us. 

L<l COSil Illés t¡-ista. Sres . i SI s Diputats. és que el 
Gove ln. que plan" eledical recur':iOS a ;¡quesl objectiu 
e1 'es talviar UI1 ¡'ecur':i que esta esgotat, que és I':¡igua, en 
malgastzl. en gasta. a senalles plenes. de forma constant. 
I té gracia. Ja els ho he dit abans: el PP deis ajunta
Illents ele Menorc,¡ va aprovar una proposta selll blant. 
cé1lcada de la mateixa, i 1:1 varen aprov~r a lOt" els ajun 
talll ents de Men orca per unanimit;¡L Es cert que en el 
Consell Insular ele Menorca. CJui en aquell moment ';8 
ser portaveu. i el grup popular, es varen encarregar de 
no c1onar-li suporto perque tampoc no els interessava 
massa aquesté1 qüestió, tot i que reconeixien que hi ha 
sistemes que poden representar un estalvi considerable 
en J'ús· ele J'aigua que s'utilitza per regar el camp ele les 
[lIes. I el PP d'aquÍ, é1vui, 1110lt més enfora. molt més 
allunyat deis problemes. 1110lt més e1'esquena a ls proble
mes que tenen els llostres pagesos, pero tam bé als pro 
blemes que tenen les nostres ill es en el seu conjunt res
pecte eI'un c1els béns més escassos, i, a la vegaela, més 
importants i més vitals per a la supervivencié1, per a la 
qualitat ele vida deIs llo?tres ciutaelans. no ho aproven, ni 
en vo l sentir parlar. Es cen que ho fa 3mb paraules 
clolces, pero els Ilenega, els passa -perdó per I'expressió
aquest problema. i és un problema ben re81. i nosaltres, 
avui. ho lamentam. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. 

lntervencions en contrareplica'7 Sr. Guasch, té 1é1 
paraula . 

EL. SR. GUASCH 1 RlBAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sra. 
Barceló. jo voldria haver-Ille exp licat bé en la mevé1 
primera intervenció. tal vegacla no ho he fel, pero crec 
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que sí, Miri, jo, el que he dit que estava desfasat, i mantenc 
que esta desfasat, és el sistema tradicional , el que coneixem 
com a sistemes tradicionals de reg a peu, Aquests són els 
sistemes que estan, realment, desfasats, En cap moment, se 
m 'ocorreria dir que emprar recursos tecnics per intentar 
estalviar aigua en els sistemes de reguius de Balears esta 
desfasat. 

El que sí he dit -i mantenc- és que -com deia el Sr. Orfi
la, i ara ha ha repetit~ quan un senyor esta regant a les dotze 
del migdia, en pIe mes de .iuliol , amb un sol ele 45º, i esta 
regant un camp d'alfals, i esta perclent el 50% el'aigua, que 
aixó, precisament, és e l que es tracta el'evitar Illitjan<;ant la 
informació, Illitjan<;ant els cursos ele forlllació i els cursos ele 
reg que es elonen als agricu ltors a totes les Illes, i que es 
continuaran informant i es continu:II';ln clonan!. Que no es 
tractCi el'an,1I' a aguell senvol i clon:lr-li mil ellll 'O, perque 
apaglli el 1110 [lll', Es a elil. és 1I11 tcm:1 pm:ll11en \ (le recurs()~ 
tccnics -que aixtl sí que é':i Vt'I'iLI\-, incliscutihlelllCIl\ :ICOIll
panvat de is recursos econÓlllic\ que :Ique':i\s 1 L'cur\o\ tecnic\ 
necessiten. per() que. 1l0rmallllell\' Il'\ :I~éncies 111\ 1I1:lrs i la 
Cunscllel'ia eI'Agriculwl:1 e'ilan l'l'11 él(l\:lck\ (le técnics lIU:1li
ricats pe!' clesenvolupar :llIueQ\ \t'Illt'\ 

En qu:tlsevol caso si e\ nece\ \ltcn Illé s I'roressional, pel 
fer aquesta inforlllacilÍ i I)er fel :lque\t\ cursos. per ilixo 
<;elllpren el, fons elel 1011<; soci:11 l'lI 10PCU i. ilnualmellt. un 
anv rera I'élltre. se'l" elóna . O sigui, IlO f:lci un I/LÍmero en el 
telllél elel elesfasalllent. perqué el llue e\1;\ ele.sfasat és I'anteri-
01' , 

1 voste em parla ele rVILlrcia. i\lil i. MÚl'cia és, pl'eCiSélment. 
unil COlllunit:lt Autónoma basulnt petita. la qual conec. Les 
llles Balears, quant a sistellles ele I'eg moclerns, amb un siste
l1lél eI'estalvi eI'aigua, en elóna amb cullereta a la regió ele 
Múrcia, A lél regió ele Múrciél. precisalllent. s'hélll vist obli 
gats -ates el sistema tradicional ele reg ele peu i atesél ('abull
dancia eI'aigua que hi havia anvs emera - en élquests mo 
ments, a prenelre unes mesures que aquí. en élquesta CO IllU 
nitilt Autonoma. no-fan falta. perque no té res a veure una 
cosa amb I'élltra. I voste pot anal' a Múrcia i pot veure un 
afeixament ele plantació ele Ilimoner~. per exem ple, amb unes 
sequies a les quals hi pot Illuntar un tenelél ele campanya elins, 
i regaven per peu amb mils ele litres per hora. com havien 
regat totél la vida, Una ele les altres coses que han feto per 
exemple. ha estat promocionar ('eliminació del cultiu ele la 
carxofa, que era tradicional ele !vlúrcia, per la gran quantitat 
d'aigua que necessita. 

O sigui, no em vulgui comparar IvIúrcia amb Balears 
perque, en qua(sevol cas, l'vlúrcia és molt polit. Balears tam 
bé, i cadascú a casa seva i Déu élmb tots. 

Jo no he volgut entrar en conflicte quant él qualitat i 
quantitat ele I'aigua. Només he dit -i mantenc- per que no 
han volgut saber res vostes, en els elarrers vuit anys. eles que 
es va promulgar la Ilei el'aigües rany 85, respecte ele la quan
titat. la qualitat i el registre, i ara els corre una gréln pressa 

lél quantitat, la qualitat i el registre? Sobretot si pot anal' 
a carrec de la Comunitat Autónoma , 

Junta eI'Aigües: la Junta d'Aigües ha fel la feina que 
havia de fer. Qui era que tenia la resolució de les con
cessions a Balears fins ara? Qui era que la teniél? Era la 
J unta el' Aigües? O eren els ajuntaments? O eren els 
Consells lnsulars? No vulgui fer-me un número, Sra. 
Barce(ó , que voste té molts recursos , pero no em mam 
el di!. 

(Remor de peus) . 

Sr. Orfila, el mateix que Ij he dit referent de la cons
cienciació, i ciar que és co nscienciélció. La informació, 
els cursos. el preu. li he estat dient el preu. A quin pa
gés se li ocorrel'iél pmar-se a regar un campo amh el 
,istell1<l tradicion<11. si Gesa l'al'l'uin :lr:\') Cesa l'aITuin<lr:\ 
si e\ posa alllh el si~telll:l tl'aelicion:tI I voste talllhé ho 
<;:111 . aixo , 

l.i diré una cosa: \oste lla fet 1:1 I'el'el'encia cI ':IIl;lr en 
cot\e. i veure l'eg:11' Ull tros eI'albls, Si e l que voste 
cllneix de l'agricultur:1 ele Balears. ho coneix :lnClnt e n 
cotxe. 5al1 que en té. ele ~ort l Gdcic~. Sr, Pre~ielent 

EL SR PRESiOEi\'T: 

Cracies. Sr. Guasch . Acabat e l debat, passarelll a la 
votac ió. Votélrem, en primer 1I0c, la proposició no ele 
lIei 273. elel Grup Parlamentari SOCIALISTA, Deman 
si es pot votar conjuntament o hi ha petició ele vot pel' 
sepilrélt. Dones. es votara conjuntament, 

Sres. i Srs. Diputélts que voten él favor, es volen posar 
c1rets. per favor: 

Sres , i Srs. Diputats que voten en contra" 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen'l 

25 vots a favor, 29 en contra, cap ilbstenció. Queelél 
rebutjacla la proposició no ele Il ei 27,l. 

Passam ara a la votació ele la proposició 110 ele Ilei 
2674. del Crup PS~/[ i EEM. Es pot vo tar conjuntalllent 
o hi ha petició ele vot per separat') Es vota conjunta
ment. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posélr 
elrets. per favor: 

Sres. ¡Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres , ¡Srs. Diputats que s'abstenen'l 

25 vots a favor, 29 en contra. cap abstenció, Queda 
rebutjada lél proposició no de Ilei 267·:(, 
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t,( 
IIl.2) Proposició no de llei RGE núm. 2075/91 presenta

da pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a regular 
mitjanc;ant una llei de "convivencia" les unions de fet. 

E L SR. PRESIDENT: 

Passam a la proposició no de llei 2075, del Grup PSM 1 
EEM, relativa a regular, mitjanc;ant una \lei de convivencia, 
les unions de fet. Té la paraula, pel grup proposant, el dipu
tat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS : 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. No hi ha dubte que lil 
proposició no de llei que hem de debatre avui referida a les 
unions ele feto i a la necessitat de regular-les mitjanc;ant una 
llei ... 

rRen/Or de I'e((sl. 

(EI.)·r. \ 'icc· Preside/ll primer sl/!Jsri!((cix el Sr Preside/l/l'lI 
la tlireceió del deball . 

E L SR PRESID ENT' 

PI ce ,~ilenci, pel favor. SI·S . DipuliltS. CO l1timl" . SI . Orfila . 

[L SR. ORFILA 1 PONS: 

G rac ies. S 1'. Presiden lo ( ... ) arrib<1 a aq uest Parlamen 1 

quan só n ja c1iverses les institucions que s'h<1n pronunciat al 
respecte. i quan s'han proclu'it recomanacions c1'instituciolls 
COIll és el Parlalllent Europeu, clirigicles als estats !l1e!l1bre~. 
en el lllaleix sentit ele la pro posta que hel11 presentat en el 
Parlament ele les llles Balears. 

De fet, fins i toL el Congrés elels Diputats ha debatut ja 
aquesta qCIestió, aprovant instar el Govern de l'Estat en un 
sentit molt semblant al de la nostra proposta, per tal qu e 
sigui aquell. el Govern, CJui presenti una llei de convivencia 
que reguli les unions de fet que , independentment del sexe 
deis seus components, desenvolupen un<1 comunit8t ele vida 
est<lble i durador<1. Enc8ra que hem de dir que la nostI'a 
proposta es va present8r abans que es deba tés aquesl<l propo
sició no de llei presentada pel Grup Socialista a les Corts 
Gener3b. 

Pero no pel fet queja s'hagi discutit aquesta qüestió en e l 
Congrés deis Diputats perd actualit8t. Abans bé, el contingut 
elel debm que es va clonar a les Corts Generals ens pot servir 
eI'element essencial per la presa de posicions deIs diferents 
grups parlamentaris, a la vegaela que ens reafirma la necessi
t3t ele donar resposta, des del punt de vista jurídic, a un8 
re31itat que no es pot continuar ignoran!, i a la qual s'ha el e 
fer f1'011t eles de I'ambit que pertoca, sabent pero que soIs la 
pressió social exercida eles de tots els ambits fara possible 
aquesta regulació, i en aq uest sentit -em podem ben creure 
som Den cOl1scients que l'únic que feim és aportar, eles elel 

nostre Parlament, el petit gra el 'arena que, juntament 
amb molts altres, ha d 'arribar a ser efectiu . 

No hi ha elubte, Sres. i Srs. Diputats, que els darrers 
anys s'ha produi't un canvi profund en el model de 
família que ja no es fonamenta exc1usivament en el 
vincle matrimonial, sinó més aviat en el consentiment i 
la solidaritat lliurament acceptats, amb la finalitat ele dur 
a terme una plena comunitat de vida material i espiritu
aL uns nous models als quals, a més a més, es dóna un 
component de permanencia, el'estabilitat 

L'existencia ele les unions de fet en un nombre cada 
vegada més important a 18 nostra societat, i la seva 
manca de regulació jurídica, ha duit com 8 conseqüen
cia l'aparició eI'un tracte elesigu81 cap a les famílies així 
constitu'ides, i cap a les persones que les constitueixen, 
ele tal manera que h:l estat el pI'o pi P:lrl:lment Emopeu 
qui ha clelll:lnat al\ estats me1l1hleS que es posas fi a 
aquest 11 acte desigual de le~ pe rsones amb disposicions 
,iUI ídique'i i aelminiSlrative" 

Es un rel. Sre, i Srs. Diput :t lS. que la societat V:l 
sempre pel' clavant le, norllle, que el ell e l regula i la 
prova que és així en aqueste1 qüestió és que han estm 
eh ajuntamenlS, COl11 a instituciollS_ lllés aHacades als 
ciutaelans, qui primer hall reacéion<ll. obrint o crean-t 
regisHes ele parelles de fel. sense tenir en compte 1<1 
composició sexual deis seus membres. és a dir. elonant 
un reconeixement a les pa1'elles que, C01l1pt811t amb un:¡ 
voluntat de per1ll8nencia i estabilitat. 110 han p3ssat pel 
tramit del vinc1e matrimonial. independentment que els 
seus components fossin homosexuals o heterosexuals. 

Així, Vitori8 va ser la primera ciutat que va obrir 
aquest registre a I'Est<1t espanyol, a la qual varen seguir 
moltes més, i fins i tot algun municipi de les Illes B81e-
81'S -el primel' deis Cjuals va ser l'vlaó, 3 l'il13 ele Menorc8. 

Pero. COIll vostes saben perfectamenl. l'existenci8 
eI'aquests registres té un caracter purament simbolic, i 
no implica I'adquisició. per pan cl'aquestes parelles o 
famílies ele feL elels mateixos drets que tenen les famíli
es traelicionals, basaeles en el matrimonio És precisament 
la necessitat ele regular la garantia eI'accés a aquests 
drets el que ens fa presentar la proposició no de llei que 
debatem . 

Es tracta. Sres. i Srs. Diputats, de donar c01l1pliment 
a allo que estableix 1'8nicle 9.2 de la Constitució: corres
pon als poders públics de promoure les condicions per 
tal que la Ilibertat i la igualtat de l'indivic1u i deIs grups 
en els quals s'integra siguin reals i efectives, i remou~'e 
els obstacles que n'impedeixin o dificultin la plenitud . Es 
aquest mandat constitucional el que obliga a remoure els 
obstacles existents en aquests moments, per fer efectiu 
el que es cons8gra a l'articie 14 de la Constitució, que 
els espanyols són iguals davalll la lIei. sense que pugui 
prevaler cap disuilllinació per r8ó ele 1l8ixenc;a, ra<;a, 
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sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o Clr
cumstancia personal o social. 

Ha estat precisament quan alguns ciutadans han apel'lat 
al que disposa I'article 53 de la Ilei fonamental de rEstat, en 
el sentit que qualsevol ciutada podra demanar la tutela de les 
lIibertats i els drets reconeguts a 1 'article 14 davant els tribu
nals, quan el Tribunal Constitucional ha dictat diferents 
sentencies que, referint-se a la qüestió que ens ocupa, han fet 
for<;a a I'article 10.1·de 1(1 Constitució, quan fixen que no 
soIs la dignitat de la persona, sinó el lIiure desenvolupament 
de la personalitat, són el fonament de I'ordenament juríelic. 

Tal11bé és cert que, ele forma t:1ngenci:1l, la legislació 
espanyola comenc;a a contempl:1r la realitat e1'aquest proble
m:1. El Codi Civil p:1r1~l ele persone\ lIigi1e1es per analogues 
rel:1c ions ele convivencia a les c1eh cónjuge<; . La recent llei 
eI'arrenclaments urbans t:1lllhé hi 1':1 1 efcrellci:1. i exi'>leixen, 
C0111 el, deia anteriollllelll, c1ifcll'nh ~e l1lt.' ncie<; elel Trihunal 
Constitucional, a les qu;"~ ja l"' p:III :1 lIel, "ue convluen ele 
forl1li1 111i11'it:1I, estahle, I eferint -\l' ;1 le' unioll~ ele fel 

És, per tan!, l'hc)J':1 que 1:1 I egul:lcil:) l'~ [ll;ll1tegi ele fOl'lll :l 
glob:ll, Silhent que incidil:1 en e l, :1I11hih del ellet cil il. el clret 
Illel'c(lntil, ~uccessol i, i :Jiu e., i LlUl', ,Ile,;l 1;1 cOlllplexil:ll el';l
questa regulació, que sigui e l 1"l.1I'i Co\eln qui rellleti un 

' I)rojecte ele Ilei al Congl é, clt-l\ Uil)Lll:i\" He ele clir. en 
(lquest senti!' que el text ele la Illl<;t r:J propo,ició no ele Ilei e., 
Illés semb l(lnt :l 18 que es va "pn)\;ll " I' /\sselllhlea ele la 
Comunitat ele Maelrid que no a I'ap rm'a t pel Congrés, encara 
que ambclós proposin el mateix, i ellllo tiu és hen comprensi
ble, La propost8 presentada él l'A'iselllb le:J ele ivlaelrid es va 
aprovar per un8nilllit;lt, i la presentacl;) pel gru¡J socialista en 
el Congres va rebre les abstencions elel grup popul3l' i (llgull 
vot en contra . 

1 és aquesta una qüestió que s'ha ele t1'actar 3mb una gran 
elelic(ldesa, amb la finczzn que exigeix UIl tema que pot fu 
al~ar bOfegues o, ben al contral'i, produil' consenso No és 
aquesta una qüestió-uanal, que pugui sofrir rectificacions i 
canvis de plantejalllent segons siguin unes o altres les Illajori
es que es vagin alternant a les COJ'ts Generals, S'haura de 
f¡¡(lr molt prilll per tal que, com es eleia en el debat que es V(l 
produir en el Congrés deis Diputats. no es desestabilitzi 1::1 
sistematica de I'orden(lment jurídic en el seu conjunt. 

'. 
Perq ut la societat ele les Illes Balears no és aliena (1 

aquesta realitat. és pel que entenem que el nostre P(lrlament 
s'ha ele dirigir al Govern ele rEstat instant-Io a presentar el 
projecte ele lIei ele convivencia que reclama una part ele 1(1 
societat. per poder gaudir deis maleixos drets ele fet que la 
resta deIs ciutadans, len aquest sentit, perque estam parlant 
deis drets d'uns ciutadans, eI'uns drets que exigeixen ser 
tractats de la mateixa manera que ho són els altres. esper(llll 
rebre el suport unanillle de la Cambra. Gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila, Pel Grup MIXT, té la paraula el 
Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres, i Srs. Diputats, Si algul1 grup 
parlamentari d'aquesta Cambra, o el Govern, duguessin 
una proposició ele \lei o un projecte de lIei , una lJei de 
convivencia per les unions ele fet , en el cas, evi
c1entment, que aquest Parlalllent fos competent -cosa 
que no és-, segurament, es produirien unes posicions 
diverses elels distints grllps parlamentaris i ele les elistin
tes forces polítiques que hi h,l aquí c1ins perque. COIll 

1110lt bé ha dit el Sr. Orfil:1 , aquesta és lIn,l c¡üestió que 
pot provocar consen so o pot [Jrnvocar di~scnsió . 

Peró 1:1 proposi c ió no ele llei que (luu el Crup Par\(!
Il1cntari PSl\'1 i EEl\1 no ent r(l e n el fOIl\ ele la qüestió. 
I ;Ii,ó és .. Ciar. aquest p:-n-I :lI11Cnl IW e\ cOlllpetent, ho 
ha ele fer el IJadalllent ele \lacll iél. i I'LlIlic que cliu é., 
que el Parlalllent instél e l (,ove ln ele 1'E<;t:\\ a regulal ', 
lllit.ian~:lIlt un projecte ele llei, en ;¡clueq cas, le" ulliolb 
ele fe\. COIll le~ h:1 ele regular') Diu llue , ' han (I'atenclre 
a les resolucions i recolllan(lcions a[1J'Ovaeles, :1 aquest 
efec te . pel Pilrléllllent ElI ropeu . 

T81llhé pOSil un 81tre límit, que és que han ele su 
parelles. que clesenvolupin una cOlllunitat ele vicia estable 
i el u raclora . Amb aquestes conelicions, i sense entrar en 
el fons, li puc assegur(lr, li puc elir, que clon3l'elll supon 
il (lquestél proposició no 'ele lIei, precisalllent perque no 
hi entra, precisament perque es una qüestió que deim 
que s'ha ele fer, és necess(lri que es faci, hi ha un buit 
leg(ll, hi ha una recomanació elel Parlament Europeu, és 
necess(lri que es faci, pel'o no entram en el fons ele la 
qüestió, que sí que proeluiria, possiblel1lent. algunél 
clissensió entre els distints grups parlalllentaris i forces 
e1'aquesta Cambra, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Pascual. Pel Grup Parlalllentari SOCIA
LISTA. té la paraulél el Sr, Alfonso. 

EL SR, ALFONSO I VILLANUEVA: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs, Diputats. No hi ha 
cap d ubte que el ca n vi social prod u'it en aquest país en 
els darrers 20 anys és, realment, espectacular. El que, (lIs 
pa'isos europees i a Europa Occidental. es va proeluir a 
poc él poc, que és el reconeixement ele situacions no 
exactament regulaeles pel que es eleia l11iltrimoni, sigui 
civil o canonic, situacions que, c1ins Fran~a, Anglaterra 
o Alemanya, es prod ui'en grad ualment. dins el nostre 
país, aturat per una dictadura que impedia absoluta 
Illellt caminar cap a unél autentica !lihertat. es proelueix, 
pnlcticament, ele cop o 
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Des de I'any 77, 79, 80. fins a I'any 95, la realitat del 
canvi social és espectacular dins el nostre país. 1 aquesta 
realitat afecta, obviament, un conjunt de relacions que I'or
denament jurídic no ha pogut regular. Aquestes relacions les 
podríem definir com a relacions lliures entre persones lliu
res, relacions que afecten exactament igual a persones homo
sexuals o heterosexuals. Hi ha gent, molta gent, que no vol 
firmar un contracte matrimonial, ni en regim civil ni, logica
ment, en regim canonic, i hi ha persones que no volen, no 
poden. realment, establir una relació jurídica perque no hi 
ha els metodes per fer-Ia. 

Obviament, aixo planteja, i ha plantejat, situacio ns de fet 
gravíssimes. com tots coneixem, de relacions no matrimoni
als, pero rel acio ns de fet, d'anys i anys, que feien que , fins 
molt recentment, la persona uniela sentimental i realment a 
una altra, no poelia tenir cap deis beneficis que. pel' una 
rclació matrimonial, li haguessin tocal. Aqucsta situació, 
tract:\cl:! en el Parlilment Europeu, s'h~1 plantejat en el Con
gl'é\ clels Diputats, i s ' ha plantejat. jo Cl'cc. c!'unil manera 
:lbsolut:lment positiva, 

EnG1I';1 que esp:lllli él molta gent. ~'hil ele (Iil llue, elin s U11:l 
,>ociet:lt Ilime, el matrillloni és poca cosa mé., qlle un con
tractc fonilmentalment economic, És un contrilcte e1'unió que 
té UI1 S efectes econolll ics i, logicalllent. illu'e tipus cI·efectes. 
COI11 el" efectes qlle puguin afectar iI terceres persones. que 
SÓll eh fill<" Pero aquesta Illateixa si tuaci ó es pOl LlOI1,U' jJeJ
fect;¡lllent en les relaciolls ele fet no establertes a un contrac
te, 

1 e n aquest sentit. jo crec que la proposta e1el PSM. que 
arrib~1 a aquest Parlament un poc tarel -ho hem ele elir així-, 
perquc una. practicament igual. esta aprovaela ja en el Con
grés deis Diputats, és una proposta -nosaltres creim- absolu
tament ( .. ,l, absolutament logica, absolutament normal. El 
Partit Socialista, en el seu elarrer congrés. ja va aprovar pro
posar ~; I Govern ele l' Estat que regulés aquestes situacions c1e 
fel. Pe rqué el probl ema no és la realitat, el problema no és 
que no hi hagi situacions ele feL El problema no és que 
relacions heterosexuals o hOlllosexuals. no regulaeles per un 
contracte, no existeixin, Existeixen. i en una quantitat real
ment 1110lt important. 

El problema és que les relacions economiques. les relaci
ons jurícliques entre aquestes parelles. són inexistents. No es 
proclueixen i. en tot cas, quan es p¡;odu e ixen. sobretot en 
relacions heterosexuals, es produeixen després d'uns Ilar
guíssims processos judicials que elepenen de la discrecionali
tat del jutge ele clonar o no la raó a aquesta situació de fet. 1 
aixo ha de canviar. Per aixo, dia 26 de juliol de I'any 94, el 
Partit Socialista, el Grup Parlamentari Socialista , va propo
sar, en el Congrés de Diputats, una proposició no de Ilei 
perquÉ' el Govern regulés aquestes situacions de fet. La pro
posició no el e lIei del Partit Socialista deia : instar el Govern -
logicament el Govern de I'Estat- perque remeti un projecte 
ele Ilei regulant els efectes jurídics de les unions de fet , sense 
eliscriminació pel la se va orientació sexual. Practicament el 
que ens pro posa aquí el PSfvl. 

Nosaltres creim que aquesta proposta de resolució del 
PSM i EEM, es converteix així, realment, en una pro
posta d 'adhesió a la proposició no de lIei que va fer el 
Grup Parlamentari Socialista en el Congrés deis Dipu
tats. Perque és veritat -i jo no sé si aquí ho veurem
que el Partit Popular va proposar una serie d 'esmenes, 
o una esmena, que anava en la línia ele limitar els drets 
deis homosexuals, pero que el Congrés e1els Diputats, 
per una majoria indiscutible, i només amb nou vots en 
contra, i les abstencions del Grup Popular i algú més, va 
aprovar aquesta proposició no de !lei i, per tant, s 'esta 
pendent, en aquests mOlllents, que es dugui al Congrés 
el projecte de lIei. 

Jo crec, Srs, Diputats, que tancar els ulls a la realitat, 
a la situac ió socia l que tots i caelascun ele nosa ltres co
neixem. és, autcnticament, la posició ele I·estru~. que no 
vol veure el que passa elin s el Illón en e l qual viu, Avui , 
a les !lostres illes. a la nostril ciutat. al nostre ento rn, hi 
11,1 cent, . mil siluaciolls ele fe1. Situacions ele fet que han 
cle lenil' un marc .Iurídic i, per 1:1111. perquÉ' 11~111 ele tenil 
aqué')t Illarc Jurídic . s ' ha ele regular perqué ten gui COJll 
pet éllc i~1 pel ' fer-11O 

JL) estav~l temptat de clemi1n:1r al PSM que retids 
aquesla jJl'l1posició no ele Ilei, perque, re~ill11enl. (Iema
nar a l Govel'l1 cle I'Estar que filci un projecte ele !lei esta 
j,1 clemiln8l pel m ;iteix Congrés de Diput~lts. Pero. pen
sant-ho bé, he arribat a la conclusió que. com Illés si 
guem els que clelllanelll que es regulin aquestes situaci 
ons reals ele fet ele convivencia, més justific:1ció. mes 
for~a. tenclra el Govern cle l'Estat per regular-les. 

Per tant , jo eleman a tots els eliputats eI'aquesta Cam
bra qLle no posin emperons a aquesta petició. Jo ho 
eleman a tots els diputats e1'aquesta Cambra. perquc és 
una proposic ió ele Ilei amplia. la eliscussió deis termes 
concrets ele la qual ja es fara en el Con grés elels Dipu
tats . eleman que ni s'abstenguin ni votin en contra, sinó 
que vegin que és impossible qu e no es reg uli una reali
tat, perque el perjuclici que, per a una -em perl11eten la 
paraula'L mojigatcr¡'a . per una posició excessival11ent 
religiosa ele la situ ació, per una posició totall11ent tradi
cional ele les relacions humanes. que no votin en contra, 
Que sigui el Parlament e1'aquestes illes qlli ajucli, empe
nyi també que 18 proposta e1el Grllp Socialista en el 
Congrés elels Diputats vagi enelavant. que el C~overn ele 
l'Estat f8Ci el seu projecte de llei i que, e1'una vegada, les 
rel8cions el e fet ent re persones elel mateix sexe. o de 
e1istint sexe, tenguin una cobertura .iurídica que avui, en 
el nostre país, no tenen . Moltes gracies . 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso, Pel Grup Parlamentari PP-UM, 
té la paraula la Sra. Alberola , 
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... LA SRA. ALBEROLA 1 MARTÍNEZ: 

I 

i 
t 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La proposició 
no de llei que avui ens presenta el Grup Parlamentari PSM 
i EEM, com ha reconegut el Sr. Orfila, és molt semblant a 
una proposició no de llei presentada pel Grup Socialista al 
Congrés deIs Diputats per la qual ja es va instar el Govern 
a remetre un projecte de lIei, eljuny e1el 1994. Per tant, ens 
ha semblat poe adequat que vostes, ara, la presentassin, pero, 
pel seu contingut huma, pensam que és important que es 
pugui debatre en aquesta eambra. 

Sr. Orfila , a la se va exposieió ele l1lotius. vostes diuen que , 
en els darrers anys, s'ha e1elilllitat un nou Illoclel ele família 
que ja no es fonamenta exelusivament en el vincle matril1lo-

~ nial sinó l1lés aviat en el consentimellt i solielarit~lt, Iliura
ll1elll ileeeptats. amb lil finalitat de clur a terllle una plen~1 

cOlllunit;lt ele viel:1 maleri:d i e<;p lrilu :d. ~~lllIr:tllllent. co; lam 
cI':lcorcl ,11ll1l el 'ieu grup que 1:1 ,)oclet:ll h:1 e\ olucion:lt i no 
poelelll t,l11ell ' cls ulls eL1\:lnl :lltll', lorlll es ele l'OIl\ ivenci:l . 
S'ha ele respec tar. així COIll ,'h:1 ele ~:II :lIlt il, 1:1 di\ el',it:lt ele 
les person es. le, seves eliferenh 01'CIDll, cle vicl:l. cl\ eliferenlo; 
nuclis ele co nvive ncia. i (;llllhé ,' h:ln ele 1'11llamenl:11 eh c1i vc l
~o~ moelel') ele falll íli:l. 

ReSI)ecte clels grups ele l'Oll\ i\ éilL' I:1 o ullions cle fet ele 
car<lcter heterosexual. els \ olell i:1 I ecol d:lI. Sres. i SI'S , Dil)'U 
tats, que són persones lJue , volunt;irt:1melll. no clesitgell 
exercir el seu elret al lllatrilllOlli ei\ il o religiéls, pel'q ué a 
I'il nicle 44 elel Coeli Civil quecl:1 hel1 ciar que les persones 
tenen elret a contreure lll:1trimoni. 11el'ó no obligació; i també 
que, en aquestes unions de fel. enClr;-¡ que no hi hagi vincle 
Illiltrilllonial, alguns aspecte~ jurídico; queden determinats 
legalment. Alllb aixo els volelll elir que. clins la conclició 
heterosexual, regular una Ilei ele convivencia podent contreu
re matrimonio crearia, tal vegadJ. lInions ele eliferents catego
ries, fins arribar a poder incórrer amh contradiccions amb 
J'ilrticle 14 ele la Consritució, 

Un altre aspecte ct' consielerar seria el ele les unions de fet 
homosexuals. Pensalll que. reall1lent. a través de la historia, 
justall1ent les persones que s'han trobat en aquesta situació 
de convivencia, han estat discriminaeles ele diferents maneres. 
a epoques més. a alo'es Illanco, pero que. malaurildalllenl. a 
la societat. COI1l en diferents disciplines, ens trobam -COIll ha 
dit molt bé el Sr. Orfila- que la societat va molt per davant 
cle les IIcis , ele la sociologia, ele la medicina . Trobcm eliferents 
exemples. És molt normal que una malaltia apareixi abans 
que la meelicina pugui e10nar una respost il, Moltes vegades 
talllbé ens passa que a molt5 ( ... ) socials, moltes vegaeles no 
s'ha trobat la res posta aelequacla. 

Per tanto sí que consideralll, i estal1l totall1lent d'acord 
alllb vostes, que s'ha d 'avan<;ar en la regulació d'aquestes 
UniOlls de feto pero també pensalll, per la delicadesa -com 
Voste també ha dit molt bé- d'aquest tema, que al !lostre 

~... grup ens hagués agradat que ens hagués pogut ex posar. o ens 
hagllessin exposat. quin contingut volien donar a aquesta 

regulació i quins elements jurídics es contel1lplarien per 
poder definir la nostra posició. 

Tal com vostes han presentat aquesta proposició no 
de lIei, consideram que, tal vegada, és massa generica, 
per la qual cosa ens abstendrem. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sra. Alberola, Pel torn de replica. té la 
paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Molt brCUlllent . Sr, Presiden\. perc¡ue re:1lm ent tots 
el\ grups esl:1n d';:¡corcl amb 1:1 necessit;lt qu e hi hagi una 
Ilei ele c0l1vivenci3. enC:1r:1 que 110 lOt5 els grups clonaran 
supon ele forlll3 acti\·a il la nostra pl'Oposició no ele Ilei . 
L'n:'1 pl'Opo<;ició no ele Ilei -jo nec que és Jllolt impon:1I1t 
I eClll'clar-lll1- que es V:1 regisn:11 en :\(Iue<;t j'arl:llllcnl eli:1 
I() de 1ll ~lig ele 1':111\ 19LJ.:i, é~;1 elil·. h:15t:lIlt tempo; ahan') 
que e l Congrés elels Díputats 1;1 eliscUlí~. Pel t;111I, SI a 
Alherol:\. \':1 entl':11 eI·hol;!. \':1 enu al el1 e l IllOll1cnl. 
Problellles ele 1:1 trillllitació ele 1:1 l1l:1teixa h:lIl fe l que no 
es cliscuteixi fins (1 principis ele I'a ny Il)LJS , 

[\,lirin. el nostre grup ha volgul posar especi:11 rigor 
en I:l redacció eI'ilquest:1 proposició no ele Ilei i, :1 1:1 
vegaela, eleixar-lil ele forllla suficientlllent illllbigua pel'
que es pogués aprovar per tots. o perque no rebés el 
rebuig ele Cilp elels grups cI'ilquesta Call1br:1. Perqué 
nos:1ltres estalll conven<;uts que, la elelllocr<lcia , en 
aquest país nostre, que ha viscut tants anys sense ella. 
es construeix dia a e1iil en tant que es referlllil el respecte 
als drets deIs inelividus i als elrets deIs grups, i era molt 
il1lportant que es refor<;assin les c1iferents propostes que 
s'han fel. no 110més en el Congrés e1els Diputats. a la 
COl11unitat ele Madriel, a altres parlalllents de cOl11unitats 
ilutonomes. a 1110lts ajuntaments, reclamant I 'existencia, 
l'aprovació per pan e1el Congrés c1els Diputats eI 'aquesta 
Ilei c1e convivencia que reguli aquestes unions ele fet. 

Perqué és ben cen, i crec que tots els portaveus que 
han intervengut en aquest c1ebat ho han reconegut, que 
la societat va molt més enelav,lIlt selllpre que les Ileis. la 
societ:1t VZI lllolt"més encl:1v:1nt que les institucions, que 
allo que silllplement fan és posar-se al dia, donar res
posta als problemes que es van plantejant. Cree que avui 
el nostre ParJament ha fet una passa important en el 
sentit de refermar, el 'aquesta construcció constan t ele la 
elemocracia, no per referlllar la pro posta ele ningú, sinó 
perque conscients que talllbé a la nostra COlllunitat 
existeixen aquests problemes. als quals cal clonar Ulla 

resposta. el Parlament no es gira c1'esquenél a aquesta 
problelllatica, sinó que l'encara i li dóna la resposta que 
pot, que no pot ailar lllés enlla que aquesta que helll 
duit aquí. instar el Govern de rEstat espanvol perque 
aquest sigui qui presenti un projecte ele Ilei que. amb el 
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rigor que exigeix un tema d 'aquesta envergadura, doni res
posta als problemes. 

Jo ree qu preeisament ha estal con'ecte no abrir aquí 
1 d bal le quin havin de ser aquesl contínglll. Seguramenl 
brir e l deb:n sobre el con lingu l d aquesta \leí de onyiy' ncia 

hüuria propicial elifer' ocie sub l<lncíals qll haurien fet 
il11possible lue t t I grllp li dona in resposta. É per aíxo 
que h 111 prefer il no fer-ho . í deixar aquesta propo ta o És 
n ce aria una Ileí d convivencia. é nceessaria la regll lacíó 
jurí lica d'aqu Sle. uníons de fel , i no po lía esp rar més 
qu el nOSlr Parlament lambé dona uI 01"\ a aque 'la neces
~ilal que eWl el1lT1íg elel carrero racie . 

(El Sr. President repren la direcció del dcba/I . 

EL SR. PRESIDENT: 

[ideies. Sr. Orfila . Intervencíons en contrareplica) No hi 
h;1 ilHel vencions en contrareplica . Sí. Sr. Alfonso. té la 
p'lraula . 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA 

Sí. Sr. President. Molt breu. El repl'esentant elel Panit 
POpul:ll. que jo no entenc com s·abstenen .... 

EL SR. PRESIDENT 

Sr. Alfonso. la contrareplica és e1el Sr. Orfil;¡ . 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA 

Sr. Presiclent.jo no entenc una abstenció. crec que ho puc 
e1ir. No entenc com s'abstenen, pero pens que no hem ele 
discutir aquí. ni havíem ele proposar aquí. ele cap manera. 
Sr. Orfila. una proposició de Ilei. No es tractava d·aixo. La 
Ilei. el projecte ele Ilei, s'ha encarregat. nosaltres li del1lanal1l 
també que s'encarregui al Govern ele i'Estat. El Grup Parla
mentari Socialista en el Congrés de Diputats va elemanar al 
Govern cI'Espanya que faci aquest projecte ele Ilei. La eliscus
sió deis temes concrets. ele la regulació jurÍelica. ele les relaci 
ons reals entre pareIles. unions ele feto homosexuals o hetero
sexuals que no estiguin lIigaeles per vincle matrimonial. les 
fara el Congrés ele Diputats. en el seu moment. 1 sera alla 
que el Grup Popular. el Grup Socialista. els representants ele 
Convergencia i Unió. etc. eliran la seva. posaran les seves 
esmenes . estaran d'acord o no estaran en elesacorel. Pero el 
reconeixement e1el fet que hi ha un buit jurÍelic i que s'ha 
el ·omplir. precisament, per evitar situacions injustes. e1iscrimi
natories, -situacions que estan. jo crec, fregant un atemptal 
als elrets humans. a ls drets ele la persona-, el que no puc 
entend re és .que aquesta Cambra no sigui abso lutament una
nime a clonar suport a aquesta posició. 

la no eliscutim si hi haura un matÍs o l'alu-e, eliscutim si 
es necessari o no que la lIei s'aelapti a la realitat , i. COlll elei,l 
en M::Jrx -i no s'espantin - la tlei sempre va clarrel a la realitat . 

sempre vaelarrera. Nosaltres intentam ajudar que es 
doni una passa perque la Ilei s'aelapti a la realitat. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Acabat el debat passarem a la 
votació. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen'l 

2.\ vols a favol. cap en Contl"a. 29 abstencions. En 
conseqüencia quecla ;¡provacla 1;1 Proposi ció no ele llei 
2075 

IIl.3) Proposició no de Ilei RGE núm. 88/95, presen
tada pel Grup Parl<lmentari MIXT, relati, a a centre 
adscrit él la UIB per a les Pitiiise~. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la clarrera proposició no ele Ilei eI'avui, que 
és la 88;95. preselllada pel Grup Parlamentari IV1IXT, 
relativa a celltre aelscrit a la Univer5itat ele les llles Bale
ars per él les Pitiüses. Té la paraula. pel grup proposant. 
el Sr. Vicia!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN : 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputacles. Srs. Diputats. 
Per una pura casualitat , avui, veim un tema presentat 
per aquest cliputat a través elel GI·Up Parlamentari Mixt. 
per últim tema. El11 referesc que no feil11 ele teloners. 
sinó que tancalll l'orclre elel elia. 1 el tancam all1b un 
tema fon;a íll1portant i. eles el 'una perspectiva ele crítica. 
o millO!" elit . eI'oposició constructiva en la IÍnia e1el que 
helll fet selllpre al Ilarg e1'aquesta legislatura. i amb 
I'esperan¡;a que tractant-se eI'un tema que no té color 
polític. i sí té ulla gran transcendencia per la joventut, 
en aquest caso cI'una ele les illes. pero. segurament, 
aquesta problematica es poelria estenelre a les altres illes 
ll1enors ele la nostra Comunitat Autonoma. repetesc 'el 
presental1l des eI·aquesta perspectiva i amb la confian¡;a 
que, per ser ll1és que assull1ible optativament. assumible 
guasi per obligació moral. tendra el suport ele tota 
aquesta Cambra i, precisall1ent. elel grup que li pot clo
nar. 

Perque el que presentam nosaltres avui aquÍ, i ele la 
forma que ho presentam, aixÍ com ho presenta m nosal
tres ho podria presentar qualsevol deIs grups que estan 
aquÍ representats i. particularll1ent, eis que compten 
amb alguns eliputats ele les illes afectaeles. en aquest cas, 
que són les ¡lIes Pitiüses. 
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Demanam, a través eI'aquesta proposició no de Ilei, la 
creació eI'un centre adscrit a la Universitat de les IlIes Bale
ars, per a les Pitiüses, 1 per que ho demanam i ho demanam 
ara? Dia 13 de gener varem presentar aquesta proposició no 
de !lei perque ens varen arribar informacions molt ciares i 
molt concretes sobre el que es podria resoldre si aquests 
membres deIs diferents partits representats en aquest Parla
ment volen donar-li suport. 

Des de fa temps, 'com dic a I'exposició de motius, les 
població de les IlIes Pitiüses reclama clisposar de centres 
d'estuclis universitaris per a la seva jove ntut , a causa, obvia
ment. de les dificultats que, igual que passa a I'illa de Menor
ca, té lajoventut a I' hora d'accedir a la Universitat atesos els 
elevats costos que suposa pel a les famílies I'estada deis 

• ~ estudiants fora ele les illes menol 'i, fe t CJue, ni tan sois, ha 
pOgllt p,!I'li,lr I'existencia el e 1:1 UIli\ ET'iit:1t cl e les IIl es 8al eel ls 
radicada, CO Ill és molt lógic, :1 1:1 GIJliL11 ele la CO lllllnit:1t 
Autónoll1:1, 

~ 

R 

He ele dir qu e t:1111h é eles ele 1:1 :'111\ \ . ¡'ill\ i tUl :lra l11eSlJue 
1ll :l i - perque s'h:1 de recolle i\l' I- k, :lulOi'lt :ll<; ele le, IlIes 
Pitiü~e.<; ll:1n est:1t sensihle~ :l 1:1 \/tll:l l' ió Ill :llllel:l cl:1. 1;1 que 
representa Ullél :lulentiG1 111:11 !'-"1:ICi() Ile l :1 1;1 Jo\ol'ntut cl'a 
LJuestes ille.\, I s'han realitz;H -ell' l' on,t:'I- no 111 hl'Ose<; gestioll\ 
per tal d'aconseguir, allllen y\, Il :¡j ,li :II-!;¡ A hore~ d'ar:l en, 
consta lJue e l Consell In')ul;,r té ,11I ' licit:lt I'est;¡hlilllent eI'un:1 
extensió universitária a Eivis,>:1. i t:llllhé en, comta que té tot 
el suport ele la Conselleria ele CUllLll:1llu:1n assullleixi compe
tencies en eelucació uni ve rsit :'u- ia, j)er acollseguir per:1 Eivis-
5:1 i Formenter8 una extensió 1IIliversit:'11 iJ . É~ un objectiu 
que compartim, que aplauclilll, l)reClSalllent, als respo nsables 
e1el Co nsell Insular i, com no, :!I COllseller eI' Eel uc8Ció i 
Cultma elel Govern Balear, que talllbé és sensible a aquesta 
necessit8t i, fins i tot, si m'ho perlllet -téll vegaela faré una 
incliscreció, pero crec que aixó I'hnnr;l - a mi mate ix em V8 
manifestar que a ell no li interessaven les competencies uni
versitaries lllentrest8nt la Universitat ele les IlIes BaleJrs no 
se rvís per a totes i caclascuna ele les IIles, Jo crec que aixó és 
una filosofia que hem ele campanil' tots i que, al fin81, ha ele 
tenir I'bit que es mereix , 

Pero. mentrestant. estam parl8nt eI'Ull problema present. 
puntual. no clels universitaris eI'aquí a uns ::mys, sinó elels 
que actua lment estan cursant. o valen cursar estudis i, en 

,aquest C8S, ha dei m referint-nos a UIl8 elisciplina o a un<1 
'carrera concreta. que és empresarials , A Eivissa hi ha una 
demanel8 molt gran per estudiar empresarials . Jo he clemanat 
daeles, que m'han est8t facilit8c1es pels que estan estudiant a 
Eivissa, i <1ctu8lment si es pogués COlllptélr amb aquest centre 
adscrit a 18 Universitat de les llles Ba lears, segurament serien 
un centen8r cI'alumnes, 

Per t8nt. és un problem8 el'ara, perque qU811 s'han de 
venir a examinar aquí . a Palma, s'h8n de pagar. s'han de 
sufrag8r de les seves butxaques, o ele les seves famílies, com 
passa sempre. les despeses: han ele p:J.gar unes quotes trimes-
tr81s per poder llavors sufragar les clespeses que vénen des ele 
Palm8 a examinar-los, Aixó t8mbé é" una situ8ció preciiriJ, 

perque al no estar oficialitzada la manera que s'esta 
desenvolupant a través ele les instal'lacions que ha cedit 
el ConselJ Insular, a través, fins i tot, de la col'laboració 
que els presta, precisament, és precari perque, si no es 
volen despla<;;ar, no tenint un reconeixement oficial els 
professors, no es elesplacen i, per tant, ells han ele venir 
a examinar-se aquí i ho han de pagar. 

Jo, amb 18 informació que vaig recaptar deis propis 
interessats, em varen dir que I'objectiu de I'escola de 
cent alumnes que ajuela a renovar la classe, és ajuelar a 
renovar la classe empresarial ara existent. naturallllent, 
i que el President elel Consell d'Eivissa no vol 18 via de 
I'escola universitária perque, 118turalment, com he elit 
elIJans -i <lixo está molt bé-, vol Ullel extensió universita
I i<l, pero. el vicepresiclent -no e m eliuen si és el prim er 
o e l sego n, peró jo ~ospilO qu e és e l ~egoll, pel ser qui 
e\ deelica :1 les fein es cI' ecluc:lció i cult lll';:¡- els \:1 mani 
fcsta r que eleixal'ien les intal'l ;lcions :1 :lItres imtituciol1'i 
que forll1essin Ull p:ltIonat per elur "LJuest tel11 :1 encl:l
v;¡ n t. 

Per 1:ln1. 1105alll'es ucilll qu e la Conselleria L1e CullLl-
1' :1 elel Gove rn Bale:lr POc!I 'iél se l 1:1 capelav:lnler8, lJui 
;15 s Ull1í~ ac¡uestJ iel ea. qu e "el'vís pe l'q ue e l patron:1t es 
constituís -i si em perme1. ah!, enClr;1 eS lalll en groc, 
em IJenqv:1 que h:wi:l vi')! el verl11<:,II-, i, un;1 vegacla 
assullliela aquesta -eliguem- guiél per Inrt de la Co nselle
I'i;, ele Cultma, haguel:1 compte que el Consell eliu qu e el 
que vol és una extensió uni ve rsitáriél, pero per solucio
nélr aqu es l problel118, nos81tres -i no em pos a expliG1r 
el pmceeliment. perque tots vos tes el saben, i élljuí hi ha 
Ull joc ele xifres que es ¡'efereix (lIs 8nicles ele l'est8tuL 
cliu aquí, i ha ele dir est8tuts el e la propia Universitat. és 
elel 76 al 82, que es contempl8 la creació elels centres 
aelscrits a la Universitat ele les Illes Baleal's, Llavo rs , el 
Govern de la COl11unitélt Autónoma, una vegada que 18 
Conselleria de Cultur8 assumís aquesta funció ele gui8 
per aconseguir constituir el patronat, preVi811lent a la 
consecució ele I'esment;¡t centre adsuit. comdinas <1mb 
el Consell Insul8r cJ'EivisS8 i Formentera -que, n8tural
menL no tendria perque oposar-s'hi-, i amb la própi8 
Universitat ele les llles B81ears, la formació eI'8quest 
patronat , i es resoldria un problema no elels estudiants 
eI'aquí 8 sis, se!. o vuit anys, sinó deis estueliants el'ar8, 
que si no es cerca una solució -el '8questél o eI'un8 altra 
men8- est811 condemnats él haver-se ele p8gélr ells les 
despeses, o les seves famílies , per curs8r una carrer8 
que. com he dit abans, té molta demanda i malta accep
tació él l'ill8 d'Eiviss8 . Moltes gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal i Juan, Pel Grup PSM r EEM, té 
la paraul8 el Sr, Gomil;¡ i Barber. 
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EL SR. GOMlLA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Vidal, he 
de reconeixer que la seva pro posta és una pro posta assenya
da. amb els peus enterra, gens utopica, i que parteix d 'una 
realitat que hi ha, en aquests moments, a Eivissa. l Ji dic aixo 
perque a Menorca, quan es demanava una extensió de la 
Universitat de les Illes Balears, es partia de molt amunt. 
Semblava que a Menorca hi havia d'haver quasi un campus 
universitari com el que tenen a Mallorca i, evidentment , 
davallt tan tes expectatives. en aquests moments, es considera 
que I'extensió que hi ha a Menorca ele 18 Universitat ele les 
lile é ' un fraca lOlal, i nO h diu el !lOSLre grupo sinó lue 
<11. mitj<ll1 de co mul1icació ha eSUll comental pels pI' pi 
edil rialisle,. p rque p nsav 11 fer grans cal'rer i gr, n 
i l11oll~ ur de la niversilat oberla. que s' h<tn h, gut I 
suspenelre , 

I' e ró [i e1i c que [8 seva proposta es 8ssenyael:l perque 
v05tC. i a ['expmició ele Illotius ele [;1 proposició no ele [[ei j:1 
en') ho explica. parteix c! ' Ullél rea[it:lt lIue hi h:l en aquests 
Illoments. (['una co nva[ielació que hi ha ele[s cursos que s'e\
t;lIl fCnl;¡ ['e,co[a ele turisllle, i eI'un en5envam e llt que selllhl:l 
"el' qu e f:ln en aquesta escota. pero cl es pres aqucsts alullln e, 
,'h;ln ele clespla¡;ar a examinar-se aquí, a la U ni ve rsitat ele 
r'vlal[ol 'c;¡ , 

Per tant. partint ei'aquesta rea[itat. es qU:ln ve la se va 
proposta ele crear 8quest centre aelscrit perque els alumn es 
es ¡Juguin examinar a I'illa d'Eivissa i no s'hagin de despla
<;:lr. ev itant així unes des peses innecessaries. Per tant, vagi 
pe r enclav i¡nt que el nostre grup li donara suport, perquc 
u e u que és un8 proposta e1el tat realitzable , i que no suposa
ria unes despeses molt importants i, per tant, e l nostre grup 
li elonara el seu suporto Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grilcies, SI'. Gomila , Pel Grup SOClALIST A. el SI'. Tul' 
i Torres té la paraul8. 

EL SR, TUR J TORRES: 

Gracies. SI' . President. Sres. i Srs. Diputats , Sr. Viela\. 
e10narelll supon a aquesta pl'oposta que presenta avui. ele 
crear aquest centre adscrit a la Universitat de les llles Balears 
a I'illa cI'Eivissa. Perque, sense consÁderar. com ha dit voste. 
altres possilJilitats a mig o a 118rg termini , en aquests mo
ments, es tI'acta molt concretament, com han dit portaveus 
que m'han precedit, de donar res posta a una situació de feto 
a una situació que s'ha creat arrel d'una experiencia que jo 
crec que ha estat molt positiva, a la qual els resultats obtin 
guts han estat molt positius, tant academicament quant a la 
viabiliwt d'aquests estudis; els resultats que s'han obtingut 
han estat molt f8vorables, pero per U!18 qüestió ele cobertura 
legal s'ha produ'it una situació d ' inseguretat que perjudica 
els afectats i. sobreto!. posa en perill el futur cI'aquests estu
e1is. Em referesc, evielcntment, als estuuis c1'elllpl'esarials qu e. 
aprofitant e ls recursos tant hUJl1ans cOJl11l1aterials ele I'escola 

de turisme del ConselI Insular, es venien , o es vénen 
cursant a I 'illa el 'Eivissa. 

Per tant, és oportú que es promogui la creació d 'a
quest centre adscrit a la Universitat de les llles Balears 
que doni cobertura legal a aquesta experiencia que ha 
aportat a aquesta situació ele fet de la qual parlam. 

Pero és que, a més, entenem que es donen les condi
cions necessaries perque sigui possible. En primer 1I0c, 
la demanda. Hi ha una demanda important a I'illa eI'Ei
vissa, mo[t especi81ment d'estuelis ele turisme i el que fa 
referencia a la diplomatura ele ciencies empresarials, que 
supera. en molt, demandes d'altres estuelis universitaris. 

Per una altr8 banda , la elificult8t ele elespla¡;ar-se, 
moltes vegades no per una qücstió economica, que seria 
filc il ele solucionar, mitj<1n<;ant un bon sistema ele be
ques. sinó per illlposs ibilitats . moltes v eg ~lcles, físiques, 
pel ' r:lUIlS c[e feina o :lItres motius el e [s es tucli an ts. Pero 
és que. (1 més. es tr(lcta eI'uns estuclis conLTet.<, els que 
estam parlant. qu e tenen so rtid:l (1 l'ambit ele ¡- eco nomia 
pl 'iv:lda ele ['illa d·Eivisssa . No padam li e pos~iblcs in 
centius c[ 'e,tuclis que clespl'es. el di:l ele cl e m;¡ , Pl'OclU'I\
sin, més :lviat. atur. qu e no l:l fo rll1ació eI'un:l classe 
elllpresari:lls. COIl1 'ieria e n :lqucsl cas , que té sortid:l, 
perfectament. elins I' econollli:l pl'ivaela ele I·illa . 

Per un a altra banela. panim eI\lI1a expe l ie ncia molt 
concreta i crec que aqllest és I'aspecte més import8nt. 
en aquests l11oments, que és el que acaba ele clil' el porta
veu ele[ Grup Padall1ent:lri PSI'v1 1 EEI'v1, que partim 
(J'una experi e ncia concreta. amb els peus enterra. o 
sigui, p[8ntejam una qüestió amb 'els peus entena C(ljJ 
amunt. cerca m una solució legal a una situació de fet, 
que esta del110strant que funciona. No al contrari, no 
est8m plantejant grans qüestions, ja vellrem el dia ele 
dema si és possible o no , si tenclrien sorticla o no. sinó 
que pl8ntejam e1on8r so rtiela. clon ar solució a una situa
ció que ha demostrat la seva viabilitat. 

Per tant. no partim ele zero , És mes. els resultats 
acaelemics que s'han proclu'it amb l'experiencia que s'ha 
tengut 8quests anys, són molt positius. COlll així ho 
reflecteixen les notes obtingueles en les llicenciatures. 
Per un8 altra b8ncJa, els convenis que la Universitat ele 
les lll es B81ears h8Vi8 signat "mi, e l Consell lnsul:ll' 
recull e n aquesta possibilitat i, per tan1, es una figura que 
ja existeix , 

Per altra banda , en aquests moments. s'ha demostrat 
que cOlllptilm amb els recursos suficients, tant humans, 
amb lél plélntilla que estil fent feina en torn 8 I 'escala ele 
turisme. com amb una infraestructura adequada i sufici
ent. 

El suport lega l que necessitari8 aquesta iniciativa 
perqu e es pogués c1ur a terme. entenelll , exis tei x. Els 
est8tuts ele la Universitilt ele les ril es Balcéll's -per cert. li 
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... volia fer una rectificació, Sr. Vidal, a I'escrit que tenc jo hi 
ha un error quan fa referencia als articles, ho ha dit?, doncs 
m 'ha passat per alt i no ho he sentit, si ho ha dit no insistiré
, per tant, ve perfectament recollit en els estatuts de la Uni
versitat de les Illes Balears. La mateixa infraestructura, o la I mateixa figura legal, o l'entitat legal de l'escola de turisme 

t ~ del Consell Insular d 'Eivissa pot servir perfectament de su
port per iniciar els tramits per arribar a aconseguir aquest 
centre adscrit a les Illes Balears, i, per una altra banda, els 
convenis que s'han signat amb la Universitat i el Cansell 
Insular. com li he dit, també fan referencia a aquests estudis, 

Reuneix les condicions necessaries i optimes perque sigui 
possible. Hi ha una demanda suficient, hi ha una necessitat 
suficient i constatada, hi ha una exper iencia previa que ha 

• - demostrat que aixo és possibl e. e ls recul <,os amb els qual s es 
comple s'ha c1emostrat ellle són ~uficienh, i el supon legill 
t~mbé hi éso En aquest mom enl é\ ll':lel:!. per tan1. ele fer el" 
tr:1lllits necesSilris perquc ¡¡que,t ccnlie aclscl il. perquc 
aquesta sll lució que necess ilcn :1LJlIesls c,ludi;¡nts ele I·il/:. 
ci'Eivissa, pllgui sel' una I'ealll:ll qL¡;¡n :lh:1I1\ pm\ihle, :1 se l 
possible, COIll c/iu la se"a ))IOPO\l:1. h;IIII i:¡ ele sel ;¡hans que 
cOll1en~ús el proxilll cur'i escol:lI. Ilel LllIt: \ inll es tolnélr;\Il ;1 

repetil' e ls lllateixo5 ¡Jmhleme\ clUL' ,'/1:111 1 el'etit en ;¡LJue'>l 
1ll0lllenL Moltes gr:kies, ~ r,. DillUt:ll, 

EL SR. PRESIDEi\T: 

Glacies. Sr . TUI' i TOI'res, Pel (j i uiJ PP-UiVI. el SI'. Mari 
i Tur té la paraula. 

EL SR, MARÍ I TUR: 

Gracies, Sr. Presielent. Sres, i Srs, Diputats, Voldria co
men¡;ar aquesta intervenció en nom elel Illeu gl 'Up, citant una 
frase que, practicament, el1Célp~ala el Reial Denet 
1666/1989, ele 22 ele deselllbre, pel qUJI s'aproven els Esta
tuts ele la Universitat de les IlIes BJle,\I's i que diu el següent: 
"La ciencia i la cultura són la majar herencia que les genera
cions poden ofertar a-ls joves i la majal' riquesa que una nació 
pOt generar. Sens dubte, la única riquesa que val la pena 
acumular". Tan soIs aquells Ilocs, aquell país. aquella gent 
que hJ tengut la sort ele poder anal' a la Universitat pot valo
rar aquesta hase, 

Estam, Sr. Vidal, cl'acorel amb vos te, i jo li vull agrJir no 
només I'encapc;:alament ele la SeVé\ proposició !lO ele lIei, sinó 
talllbé les paraules que ha tengut aquí de reconeixement ele 
la feina que esta fent el Consell Insular per tal que els joves 
i les al'lotes de Formentera , i d'Eivissa i de Menorca puguin 
accedir a aquest benefici espiritual i material que signifiquen 
uns estudis universitaris, 

1 voste, n'estic segur, compartira amb mi aquella idea 
contraria, estic segur, a la de voste i a la meya, que diu que 
Una Universitat a una illa com Eivissa o COl11 a MenOl'ca, no 

.A. tendra qualitat. Amh aixo nOl11és hi estan cl',lCorcl els sociJ
listes, quan, en una publicació de la (oo . ) darreral11ent. es 
varen elemostrar contraris absolutament a near universitats 

R 

a llocs petits, 1 JO vull pensar a llocs petits, els més 
petits, com són Formentera, EiviSSJ i Menorca, Nosal
tres, al contrari, hi estam totalment d'acord, perque per 
obtenir la quaJitat, hi ha molts remeis per donar. La 
qualitat es pot donar amb molts factors, pero Eivissa, 
Menorca i Formentera podran tenir una universitat 
petita, pero la volem, també, de qualitat, i el grup que 
dóna suport al Govern, el Grup Popular, fara el possible 
perque aixo sigui una realitat. 

Jo estic segur que voste, Sr. Vida!, sap molt bé e l que 
sign ifica el que voste proposa aquí d'un centre adscrit, 
pero tenc que no sembli que ser un centre adscrit és 
qüestió de proposar-nos avui, i de tenir-ho firmat elellla, 
Per aquells diputats i diputac1es que, tal vegada, no co
neixen exactJlllent COI11 es fa un centre adscrit, el pl'Oce
dilllent no és facil. no és per avui ni per c1el11:i . S'ha ele 
prOlllome I'expedient amb un patl'Onat com a titul:lI '. 
p:llronat que ha ele c1otar-se amh milion:'!1 ies il¡Jo!'t,¡cions 
que no ,urten elels fons públic~. sinó que ~urten eI 'emi
tals pri\:le1e~ i, en alluest cas, jo li puc dir que fer. ~I 

Eivissa, un centre aelsuit costal'i:l, ele pn\onal aclll1lni~· 
trélliu, 1.200,000, el professor;¡t ICl,02·+.(lOO, clespese, 
genel'~¡[s 1.500,000, clirectO!' i eleleg:1t ele 1;1 Univer"it;¡t ele 
les l/les Balears 2.000,000 i imprevisto, 1.500.000. Tot:ll 
22.22--1,320 pessetes. i ;¡questes xifres no ens les h:l don;¡t 
ni e l Govern: ni, per tan1. I;¡ Conse lleria. les ll1'hél elon:lt 
e lmateix grup ele.iove~ i ele professors interessats inicial
ment ele tenir aquest cenue ilelsnit. amb els quals jo vaig 
tenir. en 110m elel President del Consell, una reunió. i 
que vare n venir ills nostres raOI1Jments vo len, vo lem una 
ex tensió universitaria, 

Una vegada es tenen els sous necessaris, que s'ha 
fundat el patronal. un patronat al qual, per Eivissa i 
Formentera, hi haurien de ser presents els ajuntaments
no sé si s'ha fet alguna gestió-, el Consel!. no necessaria, 
sí s'ha ele cercar qui paga. 1 nosaltres no volem que ni 
a cap ajulltament, ni al Consell el'Eivissa, ni al ele l\tle 
norca li costi absolutament res, com no costa al Consell 
ele Mallorca ni al Govern ele Mallorca els estudis que es 
fan aquí, a la Ulliversitat. Volem que, als nostres fjlls, 
els costi exactament el mateix que costa a una família 
mallorquina portar els seus fills a la Universitat. i aixo 
no ho aconseguirem amb un centre adscri1. 

NOS:1lu es volel11 una extemió universitaria, i nu 
dubti, Sr. Vidal, que la volem i la tenelrem, perque, a 
més de tot el procediment. una vegada que es tenen els 
sous amb la ma, s'ha de proposar al Consell Social de la 
Universitat. Ho ha d 'a provar lil Junta de Govern, ho ha 
d'enviar al Ministeri eI'Educació, -ara, pot ser d'aquí a 
uns mesos bastara, bastad no, sera suficient enviar-ho 
a la Conselleria de Cultura del Govern Balear-, s'han de 
presentar les ensenyances que es volen impartir, s'han de 
dir les classes escolars, s'han ele elir les conelicions físi
ques, s'ha ele fer una memoria delllografica, s'ha ele 
cercar un professorat. el 30% deis quals han ele ser 
doctors, i hi ha el'haver un nombre mínim de 25 alum-
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nes per carrera universitaria . S'ha de cercar un personal 
administratiu i s'ha d'estudiar la viabilitat del projecte, el seu 
finan~ament, i s'ha de fer un pla d 'estudis adient. 

Que ens interessa més: el centre adscrit que voste propo
sa o I'extensió universitaria que demanam nosaltres? No, Sr. 
Vidal, 110 digui els dos. Nosaltres no tenim temps per perdre. 
No volem fer assajos per llavors canviar. Volem extensió 
universitaria, i la tendrem. 

1 perque algú no ens digui que volem aprofitar que s'atra
quen les eleccions, ens bastara un document signat pel rector 
ele la Universitat ele les IIIes Balears, no enguany ni I'any 
pass,lt, a principis del 93, alla on diu e l Sr. Batle: "De tel11ps 
en<;a, -en carta adre<;ada al President elel Consell d'Eivissa-, 
la nostra Universitat ha manifestat la se va ferma vo luntat de 
se r present a tot el territori bale<lr i no només a b ciutat ele 
Palm:l. Les logiques dificultats que tota descenti":llitz:lció 
compo rta s' han superat per I'interes que la institució CJue Vo\ 
presidiu 11;1 elemostrat sempre enver-; la illlplant:lci ó e fecti v~1 

cl'eSlUelis cle nivell superio l a les Bale'll·S. Per 1ll0l" el'aixó . 
assabentats que el Conse ll Insul,u cl'Eivissa i Forl1lentera é, 
UIl el e ls illlpuhors ele 1;1 renovació i conc!icion;llllent del Ca~
tell cl'Ei\'i\~a. per tal cle cO llvenil'- lo en un cenUe l1lultifunei
on:t1. pel la qual cosa el, volelll demostrar I'interes que la 
Un ivel's it :lt el e les llles Ba lears té en c1ul' a terllle les se\es 
tasques en aquestes futures instal'lacions e1el Consell i. (I'a
(Iue'>!a manel';\. apropilr caela vegaela illés, e ls estuelis ulliver
sitaris Jls ciutac!élllS ele les IIles Pitiüses", Jo també m 'at revesc 
a e1ir als ciutaclans ele I'illél ele Menorca, que sí que vu ll clir , 
aq uí, eles cl"aquesta tribuna, que el que nosa ltres volem pe] 
a Eiviss:\, i per élixo som diputats ele totes les IIles Balears. 
també ho volem per él Menorca, 

Li reiter la \lostra oposició que es cre"i un centre ac!scrit. 
pero I i a n uncii' que nosaltres mi Ilorarem aquesta figu ra 
academica amb una extensió universitaria, Si voste repassa, 
Sr. ViclaL les promeses que varen fer, des ele la Conselleria 
cle Cultura i Educació elel Consell lnsulélr el 'E ivissél i For
mentera, les promeses que varem fer per a aquesta legislatu
rél qu e esta a punt eI 'acabar. veura voste que no només fil 
per rancla , pUllt per punt. les hem complertes totes. sinó que 
moltes que no varel1l elir també les hem fel. I li aVéln<; que, 
amb el \lostre programa polític per a les properes eleccions. 
tant el Govern COl1l el Consell Insular portaran elur él Menor
ca . a Formentera i a Eivissa una extensió universitaria per 
fer realitat alió amb el que he comen<;at aq uestes senzilles. 
pero sentides paraules, el'un universitari agra'it a la se va 
famíliél per haver pogut fer possible tenir els estudis. No e m 
fa gens de ganes ele riure, a mi . Ans al contrélri. El1l produeix 
molta tristesa que tan tes intel'ligencies ele les nosO-es illes no 
hagin pog ut tenir la sort que molts deIs que som aquí he m 
pogut gaudir. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Graci es. Sr. Marí i Tul' . 

Pel torn ci e replica, e l Sr , Vicial té la paraula , 

.> _.,. '.- l' .... ,.rff". ... ,J-' • , . ..,.,. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
Segons respecten, respectarem. Sembla mentida, Sr. 
Marí Tur, portaveu en aquests durs moments del grup 
popular el 'aquesta Cambra, que es posi a divagar, i acabi, 
fins i tot, amb referencies personals del seu currículum 
universitario Nosaltres també hi hel1l estat, a la Universi
tat, pero no varem acabar. 

(RiaUes). 

'" pero hi hem estat. 1 estam, fa Illolts anys, en 
aquesta Universitat, que no esta ni centralitzada, i a la 
qual, afortunadalllent hi tenim accés tots e ls habitants 
e1'aquestes illes, que es c!iu la universitat ele la vicia i de 
l'experienci;L 

Pe l' tant. jo he cOlllen<;at t<llllhé amb unes senzi ll es. 
pero sen ti c!es paraul es , quan he dit que ;1\ ui era per Ull(l 

pur:1 casual itat que. enlloc ele se] te loners. tanc:1vem 
pl:l~a -cliriZl en termes que no són el el Cé1S - en aCJ uest:1 
5e~sió parlalllentflria , Perqué és ljue :\"ui hi ha hagu\ 
moltes cilsualit:\ts. i :llgunes, fim i tot. \:llgui 1:\ p:lrilc!O
xa. no casuah, Aquí tenen vosté" ·apZlrt cI':lquestil Ilota 
que lll'h:1 caigut-. aquest e1iari cI'Eivissa cI'il\ ui , que e ls 
hélura :lrribat. fin~ i to t. en el reCull ele prelllsa que, fa el 
Parla men 1. on s ':In u nci:1, precis:l1nent avu i, que es veu 
aquí -i cii c que no hil estat una cas ualitat cilsual, i e ls 
eliré per que-, perCJue <111uí , precisill11ent avui, s':lI1ullcia 
que el Govern es cOl11promet iI crear, aquí diu, a prime
ra pagina. Ull centre universitill'i a E ivissa i lIavol's , dins, 
"Ul1il extensió ele la Universitat ele les 1I1es Balears co
men<;ara a funcionar clins la propera legislatura", E n 
una paraula, anuncia el Sr. Conseller ele C ultura elel 
Co nse ll Insular d'Eivissa i Fo rmentera -millor dit. ele 
Cultura. Patrimoni i Eelucació-, que el Govern, Clvui 
precisamen t, s' ha com prollles a crear aquesta extensió 
universitaria, quan, nilturallllent, el Govern tengui COI11-

petencies en eclucació universitaria i, el Sr, Conse ller no 
m'hil rectifica!. sinó qu e ha se ntit C]uan ell ha e1it que. 
ve rtaclerament, no podría o no vo ldria assum ir les C0111-

petencies e n materia universitaria Ill en trestant no es 
dotas suficientment perque arribas a totes i pass as per 
totes i caclascuna de les illes. No sé quan veurem alxo. 
pero no prec isal11 ent a curt terl11ini . 

'. 

Quan aCJuests estudiants que tenen e l prob lema pun
tual que voste, en n 0111 , supos, e1el seu grup, es nega a 
resolelre també puntualment -no 111'encenguin tan aviat 
el Ilum, perdó-

EL SR. PRESID E NT: 

Estam en torn ele replica, Sr. Vidal. 
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EL SR. VID AL 1 JUAN : 

Sí, sí, Sr. President, ja ho sé. Precisament coincideix amb 
una altra casualitat, que esta també en el periodic d'avui 
d'Eivissa, en el Diari d'Eivissa. Ja he dit que aquesta casuali
tat primera no es mou perque, a les extenses declaracions 
que fa el Sr. Marí Tur, acaba dient: que el Parlament Balear 
debatra a la sessió d'avlli totes aquestes qüestions per les 
quals el Sr. MarÍ Tur espera el suport ele tots els partits 
polítics, per tractar-se d'un bé comú reclamat pel conjunt de 
la societat pitiüsa. 

Pero, senyor, hem arribat aquÍ ... Estava comentant al11b 
el seu portaveu, avui matí, respec te eI'una altra qüestió, que 
era filibusterisme, i aixo no és filibusterisme, parlal1lentari ni 
polític . A aixó li podríelll dir :1propiació indegud:1. o ( ... ). 
perque j:1 eSt;) bé que voste es Lici 1 )I'ot:lgo nist~1 quan aquí 
110 h:1 presentat I cs. ni té111 sol~ UI1:1 e~lllel1:1 al que jo dic . 

I I'a lu'a ca~ualitat. al fil del lJlIe hem dit :1\ lIi , est¿1 :1 la 
p:'tgina R elel Illatei x Di:11 i (lT.i\·I\,:1. lJue :1\ ui es tllt un poe
ma . Aquest:1 casua litat cliu CX: lct:II11l'l1t que el Covern e':> 
tol"l.1:1 sis :1ny~ per cohril 1:1 pl:ll:;1 \'; It.::lllt de com:lre :1 For
mentel':, 1 vos tés clir~\n: hL'. 1 lluill:i t.::1\u:ilit:ll é, que es cligui 
aixó'l Doncs. sellzill:1melll. ,i e llell ;1 11L1 , ' 11:1 prucluú el pan. 
nOl11és s'h:1 anul1cial que esl:\ en C<i t:lt e!c hnn:1 espu:ln\:1. i 
s':1nuncia U11<1 gestació no 5etl1le~OIl;I. ¡)ICCI'i:lmelll. i ho sap 
el SI. COl1sellel ele Cultur;1 i. pel :lI tl :1 h:\ncLi. el GOVCII1, pe\ 
cobl'ir la pla~a vacant ele COIl1:1rc. ,'h:l torhat si, anvs. ja em 
cliran que ens torbarel11 a tenir aLJuest:1. per ar:1 utópica , 
extensió uni versiu'u"ia a Ei viss:1. 

Per tant , senyor port:1veu elel grup popular. jo. que només 
he passat ele passacla per 1:1 Univelsitat. li he ele dir una cosa. 
Quan es vol solucjonar un tema. 110més falta bona voluntat. 
i un mínim ele coherencia. No faci voste com un responsa
ble ele cultura eI'una eleterminada institució. un home eficient 
i competent, i, en conseqüencia. sensible a temes COIll a 
facilita¡' eelicions ele lIibres que tenguessin prou valor, no es 
fixava mai. per patrocinar aquestes eelicions, en el seu valor 
intrínsec, sinó senzillament posClva com a condició sine qua 
non que e ll havia eI'esCI"iure el proleg. Aixo. SI'. portí\VeU e1el 
grup popular, el proceelir eI'aquest responsable, per clir-ho 
el' a Igu na mane ra, ele cu I tma el"aq uesta eleterm i nClcla i nstitució, 
ens sembla mezquino i riclícul. e1it entre castella i la nostra 
lIengua, esperpéntico i també és esperpélllico que avui es 
pugi aquí. :1 é1questa tribun:1, i es eligui que 1:1 qüestió está en 
22.224.320 pessetes, que voste mClteix ha fet el compte. i el 
Consell Insular, per no haver eI'anar a comprometre el Con
seller ele Cultura del Govern Balear ho podria resoldre , 
22.224.320 pessetes, que són, front a 150 milions que s 'estan 
gastant més, actualment, en la construcció eI 'aquest eelifici , 
que costara quasi 2.000 l11ilions de pessetes, Cl Eivissa, i que 
patrocinCl, o pClga, el Govern BaleClr, i dellla, o la setmana 
que ve sabrem si també paga els capritxos afegits. Que són 
Clquests 22 milions sobre aquests 150 milions? Aixó ho res
ponelran vos tes davant els estudiants el 'Clra. no elavant els que, 
el'aquí a un parell eI'anys, estaran a punt ele \licenciar-se. no 
ele files ni. COI11 algllns que presumeixen ele currÍcululllS 

universitaris de carrera, sinó, fins i tot, e1'activitat en 
aquesta vida, em referesc d'activitat, sí, perque ja esta
ran jubilats. Moltes gracies. 

( Aplaudiments), 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnicies , SI'. Vicia!. 

Intervencions en contrareplica'J Sr. MarÍ i Tm, té la 
paraula. 

EL SR. MARÍ T TUR: 

Gracies. SI'. PI·esiclent. Tal veg:le1a, justalllent. per ser 
Conseller ele Cultura. Eelucac ió i Patrimonio he ele elonar 
compte ele 1:1 meva serenitat. ele 1:1 111 e \':1 tl·anquil · lit :1t. i 
ele la Illeva mie:l d'ex:1ltació ele 110 meselar une~ coses 
;ll1l h le:, altres. que 110 vénen :1 co mple. ele no parlal 
;Il¡u í ele coses que ni s' han proposal ni S'h;111 elit. ele 11 0 

voler elil que el COIl';ell Insul;l!' ceclei, :II~ estllCli, i ;11 <; 
estucli:lIlh uni\er~it:1ri ~ 1;1 se":1 casa. 1:1 se":1 hihliol CC:1. 5 
l11ilions ele pessetes eHI:I any. -+ milion~ ele pe~sete~ en 
helJues. la hibliotec:1. el bibliotecl!'i. toh els ~erve i s que 
r;\ C in f:ll t;1 

V'ull elil. SI' , Vicia!. llue ;\ mi l11'estr;lnyil lJue. jUSl<\

ment I'única ajuntament ele les Pitiüses que estú dirigit 
per un companv del seu panil. hagués :~carclat en pie 
dirigir-se al President del Govern ele la COlllunit;ll Auto
noma, al Rector ele la Universitat ele les IlIes Balears. al 
Conseller ele Cultura, . Eclucació i Espons, :1ixí com al 
Ministre cl'Eclucació, perque es puguin realitzar algunes 
carreres universitaries a l'ill:1 cI'Eivissa, i mai no par/aya 
ni ele centre aelscrit. sinó que aquesta proposició. o 
aquest acore! ele pIe, el va fer el seu company ele For
mentera. (l petició mev:1, i em sap greu que voste no 
conegués aquest acorcl el e pIe en perfecte sintoni:l amb 
el que nosaltres proposam ara i aquÍ. 

Sr. Vida!. no em queelaria tranquil si no fes una peti
tit cita dient que un, que. COI11 I"autor ele la Dil'ino Co· 
media. ja comenºa a estar més enmig elel camí ele la 
vida, no estic en aquest Parlament ni per venir a criticar, 
ni pe¡- venir-me a exaltar. ni per venir a insultar, peró 
sí. repetesc. li sapig;¡ greu o no n'hi siípiga, amb tota 
modestia quan ho he dit , i recorel molt bé la meya 
primera intervenció en aquest Parlament, qua n vaig dir 
que, per un camí rural -que era el tema que es tractava 
en aquella meya primera intervenció que em va concedir 
el meu grup- havia pogut arribar jo a la Universitat. Mai 
ha he presentat com un timbre ele gloria, sempre ho he 
presentat com un agra'iment a la meya família, li agradi 
o no li agraeli. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Tul'. 
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AC<1bat e l deb:lt. passarem a la votació. 

Sres, ¡Srs. DiputalS que vOlen él favor, es volen posar 
drC1S. pe,. favor'? 

Sres. i Srs, Dip lLlals (luC voten en contra'? 

Sres. ¡Srs. Dipu télts que s'abstenen '? 

24 VOlS a favor, 29 en contra. enp abslcnciÓ. En CO llse
q¡ienci<1 queda rebutjacl;¡ la proposició no de lid 88. 

Esgot:n I'ordre del dia , condou aquesta sessió. Gnkies ;¡ 

tQIS. 

· • · 
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