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DIARI DE SESSIONS 

DEL 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
Número 47 1 Legislatura 

Presidencia 
de l'Exm. Sr. Antoni Cirerol • 

1 Thomás 

Sessió celebrada el dia 6 de Novembre de l'any 1985 
a les 1 7 hores 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

'. 
SUMARI 

l .-Preguntes: 

Any 1985 

1) R.e.E. núm, 913/85, presentada pel Diputat Sr. Antoni Costa Costa, amb la formulació seguent: 
«Quin número d'apartaments utilitzats de forma a'legal dins la comercialització turística han estat 
expedientats i/o tancats amb l'aplicació de la Llei 3/84, de Legalització d'apartaments turístics?» 

2) R.e.E. núm. 937/85, presentada pel Diputat Sr. loan Nadal Aguirre, amb la formulació segilent: 
«Quines accions ha pres el eovern de la Comunitat Autonoma per evitar la destrucClÓ del poblat 
roma existent a Santa Ponsa?" 

3) R.e.E. núm. 938/85, presentada pel Diputat Sr. Francisco eómez Sabrido, amb la formulació se
güent: 
«¿Por qué 110 ha insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, como es preceptivo, la lista de 
plazas vacantes en los centros del Instituto Nacional de Asistencia Social que gestiona?» 
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4) R.G.E. núm. 936/85, presentada pel Diputat Sr. Antoni Costa Costa, amb la formulació següent: 
«¿En. quina situació es traba l'anunciat Projecte de Llei per a declarar el turisme com a materia 
d'interes prioritari a la Comunitat Autónoma de les Illes BaZea!rs, anunciatpel Sr. Conseller de 
Turisme?" 

5) R.G.E. núm. 939/85, presentada pel Diputat Sr. Antoni Costa Costa, amb la formulació següent: 
«Creu el Sr. Conseller de Turisme del Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, que 
els empresaris turístics han obrat incorrectament en incrementar els seus preus per la temporada 
de l'any 19851" 

ll.-Moció: 
1) R.G.E. núm. 948185, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, subsegüent a la 

InterpeUació R.G.E. nÚm. 871/85, relativa a la Problematica dcls abocadors i tractaments de resi
dus solids. 

llI.-Proposicions No de Llei: 
1) R.G.E. núm. 905/85, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista i Regionalista de les Illes, re

lativa al seguiment i aprovació pel Parlament del Pla Director d'Ordenació Sanitaria. 
2) R.G.E. núm. 914185, presentada peZ Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a la vacunació infantil. 
3) R.G.E. núm. 921185, presentada peZ Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa a la pro

blematica deIs serveis de vehicles amb xofer. 

I.-1) 
EL SR. PR:ESIDENT: 

Bones tardes. Comenc;:a la Sessió. 
El punt primer és el relatiu a Preguntes. Tracta

rem, en primer Uoc, la que tengué entrada ~mb el núme
ro 913/85 del Registre General d'aquesta Cambra, for
mulada pel Diputat Sr. Antoni Costa Costa, relativa a 
la utilització d'apartaments en forma iHegal en relació 
a la Llei 3/84, de Legalització d'apartaments turístics. 

Té la paraula el Diputat Sr. Antoni Costa i Costa. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Simplement, 

el que diu la pregunta. Voldríem coneixer quin és el 
número d'apartaments que han estat clausurats i/o 
sancionats amb aquesta Llei, des que es va aprovar la 
mateixa, a les nos tres illes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sancionats, 26, 

i tancats, 8. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

'. 
EL SR. COSTA COSTA: 

Sí, Sr. President. Moltes de gracies. Gracies, 
Sr. ConseUer. Només era per posar en evidencia que 
a la Memoria deIs Pressuposts de la Comunitat Auto
noma, feta pel Conseller de Turisme, ens explica que 
hi ha 100.000 places turístiques iHegals en aquestes 
illes. Que aquest Parlament va dotar a aquesta Con
selleria, la Conselleria de Turisme, d'un instrument 
que es va creure adequat per totes les force s políti
ques que composen aquest Parlament, a fi de posar 
terme a una actuació absolutament irregular i abso
lutament perjudicial per a les persones que funcionen 
legalment, i que aquesta Conselleria s'ha limitat a 
tancar aquest número de places, que nosaltres consí-

deram absolutament insuficient, absolutament inacep
table per la gestió d'aquesta Conselleria. Hem de 
recordar que també, en el debat que varem tenir a la 
InterpeHació turística, li varem dir que el metode que 
havia elegit no era el metode adeqüat per dur a terme 
una gestió ben feta en aguest tema, que hi ha altres 
sistemes millors de control per a aqueixos aparta
ments i que nosaltres, en un futur, per un mitja o per 
l'altre, l'hi farem arribar. 

Moltes gracies, Sr. Conseller. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Aixo són els que han detectat els Serveis d'Inspec

ció, i jo li agrair.ia molt que em fes arribar les seves 
suggerencies, per si en podem trobar més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 

1.-2) 
La Pregunta 937, formulada pel Diputat Sr. Joan 

Nadal Aguirre, ha estat retirada. 
1.-3) 

Passam a la Pregunta 938. La formula el Diputat 
Sr. Francesc Gómez Sabrido, i demana en relació a la 
inserció en el Butlletí Oficial de la Província de la 
llista de places vacants als centres de l'Institut Nacio
nal d'Assistencia Social. 

Té la paraula el Sr. Gómez Sabrido. 

EL SR. GOMEZ SABRIDO: 
Gracias, Sr. Presidente. Srs. Diputados. En la Or

den número 22127 del Boletín Oficial del Estado del 
2 de octubre del 81, en su artículo 5.0 e e tablece 
que cada Delegación Provincial publicará en el Boletín 
Oficia l de la Provincia y en un plazo de quince dias, 
inmediatos a la terminación elel curso, el número de 
plazas que exi tan en la diferentes guarderías del 
Instituto Nacional de Asistencia Social. Yo quisiera 
saber, según creo, no ha sido publicado por esta 
Conselleria de Sanidad. 

Gracias 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER CAPú: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo crec 

que, bé aquest tema només afectaria la guardaria 
infantil Verge de la Salut, peró hem de significar que 
hi ha una llarga llista d'espera de la qual es fa ús 
cada vega da que es produeix una baixa, seguint rigo
rosament l'ordre de preferencies establert, per la qual 
cosa les baixes es cobreixen immediatament. Per altra 
banda, es tracta, jo crec, d'una qüestió purament 
organitzativa, d'interes relatiu, que ha de regular-se 
pels propis ens que ostentin la competencia en la 
gestió. Finalment, la guarderia esta oberta tot l'any, 
només tanca un mes, el mes d'agost, per vacacions, 
pero no té curs escolar, ja que els usuaris són, fona
mentalment, nins que no estan en edat escolar. Només 
hi ha un grup de nins que, endemés de l'assistencia 
propia de la guarderia es dóna ensenyan<;a pre
escolar, i en aquest cas determina el seu ingrés les 
instruccions de la inspecció del Ministeri d'Educació 
i Ciencia, i, segons aquestes, només poden assignar-se 
aquestes places als que pertanyin a la zona escolar 
corresponent. De totes maneres, en fi, és una norma
tiva que no s'ha emprat mai per l'INAS, la Delegació 
Provincial de l'INAS no l'havia feta servir mai, i, de 
totes formes, estam d'acord que per ventura sí que 
s'hauria de publicar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. GOMEZ SABRIDO: 
Sí, gracias, Sr. Conseller. De todas maneras, lamen

tar que no se haya cumplido una normativa vigente, 
y, en cuanto al acceso de las plazas de la guardería, 
naturalmente pueden entrar los que tengan necesidad 
durante todo el año o curso escolar, pero también es 
verdad que hay un momento en que llegan las vaca
ciones y que podemos considerar, a nivel guardería, 
yo creo, que es el final del curso, para poder publicar 
el número de plazas libres en aquel momento para el 
curso siguiente. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER CAPO: 
Sí. De totes maneres, al Reíal Decret de l'any 85, 

de 22 de febrer, de Transferimcies definitives de l'Ins
titut Nacional d'Assistencia Social, entre les disposi
cions afectades, no existeix cap disposició que reguli 
aixó. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoJtes gracies, Sr. Conseller. Moltes gracies, 

Sr. Diputat. 
1.-4) 

Passam a la Pregunta següent, que formula el 
Diputat Antoni Costa i Costa, sobre la situació en que 
es troba l'anunciat Projecte de Llei per tal de declarar 
el Turisme com a materia d'interes prioritari a la 
Comunitat. 

Té la paraula el Sr. Antoni Costa i Costa. 

,EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. President. Només per saber a quin 

moment es traba aquest Projecte de Llei que va ser 
anunciat pel Sr. Conseller al debat que va tenir lloc 
en aquest Parlament sobre la Política Turística del 
Govern de la Comunitat Autónoma. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres i Srs. Diputats. L'avantprojecte 

d'aquesta Llei esta redactat, el que succeeix és que els 
informes del Servei Jurídic diuen que, de moment, si 
no es rectifiquen una serie de punts, no té viabilitat. 
Estam cercant la solució, perque la Llei, sense perdre 
els objectius que cerca, pugui ser redactada definiti
vamcnt. 

l.-S) 
EL SR. PRESIDENT: 

La Pregunta següent la formula el Diputat Sr. An
toni Costa i Costa, i demana al Conseller de Turisme 
si creu que els empresaris turístics han obrat incorrec
tament en incrementar el seu preu per a la temporada 
de l'any 1985. 

Té la par aula el Sr. Antoni Costa i Costa. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sí. Simplement després de repetides manifesta

cions, per part del Sr. Conseller de Turisme, dient 
que no s'havien de baixar els preus durant la tempo
rada 1985, a un moment en que a mi m'han arribat 
altres notícies, i pregunt si creu que han obrat in
correctament els empresaris que han augmentat els 
seus preus, seguint les normes o les línies polítiques 
de la mateixa Conselleria durant l'any 85. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. president. Sres. i Srs. Diputats. No acab d'en

tendre la pre.gunta bé, no sé si em demana l'increment 
de preu que s'ha fet l'any 85 per al 86, o si em demana 
el que ha succelt l'any 85 amb les rebaixes de preus. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pot ... 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sí. No, durant el 85, durant la temporada que s'ha 

acabat. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Durant l'any 85, és públic i notori que la Conselle

ria de Turisme ha manifestat, a través deIs mitjans 
de comunicació el seu desacord amb la política que 
estaven duent endavant els empresaris en base a preus. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Bé, en aquest cas, cosa que no esperava un altre, 

seria convenient que coordinas els esfon;os de la seva 
Conselleria, perque en el periódic «The Times», de 
Londres, Anglaterra, sartia una notícia donada pel seu 
Director General, que diu el següent: «La noticia fue 
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dada en Londres ayer por el Sr. Toni Munar Cardell, 
Director General de Turismo de las Islas Baleares. ~e 
dijo que los hoteleros y los propietarios de aparta
mentos de Mal1orca, Menorca e Ibiza, de acuerdo con 
los del resto de España, en materia turística, obraron 
mal incrementando sus precios». 

Gracies. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
No sé a que es refereix. «Obraron mal aumentan

do sus precios», escoltl, alXó és una cosa que está en 
contradicció completament amb el que nosaltres deim. 
Jo crec que el Director General de la Conselleria no 
pot haver dit mai aixó, segur. Bé, el que li dic. 
EL SK PRESIDENT: 

Moltes gracles, Sr. Conseller. Moltes gracies, 
Sr. Diputat. 
H.-l) 

Passam al punt següent, que és el relatiu a Mo
cions, per tractar la presentada amb el número 948, 
subsegüent a la InterpeHació 871, relativa a la proble
matica dels abocadors i tractament de residus solids. 

Secretaria, vol fer lectura del text de la Moció? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Moció.-«EI Parlament de les Illes Balears acorda 

instar el Govern de la Comunitat Autonoma per tal 
que: 

l.- DuranL l'any 1986 progranlÍ i dugui a term 
una campaoya de divulgació de la probl matica deIs 
residus sblid, deslinada a conseguir la coopera ió 
espontania deIs ciutadans en la pr otecció del medí 
ambiento La progralllaci6 i realització d'aquesta cam
panya ha de rer-se en coHaboraci6 amb els onsells 
lnsulars, Ajtll1taments i entitats dedicades a la defensa 
del medí ambient. 

2.-D'acord amb el que disI)Qsa l'article 45 de la 
Constitució, en relació a la responsabilitat deIs poders 
públics en la defensa del medi ambiept, el Govern de 
la Comunitat Autónoma elabori un programa sisfema
tic que exposi les alternatives reals que es preveuen 
quant a la pl"oblematica d'abocadors i tractamenl de 
l·esidus sblids dins l'ambit de les Illes Balea rs. En 
aquesl programa s'bi han de prevew·e les formes de 
oordinació i coopera.ció amb els ConseUs Insulars i 

Ajuntamenls. 
3.-El programa esmentat a I'apartat 2) sia pre

sentat pel G v rn a debat i "provació per part del 
Parlamenl, en els termes prevists a l'article 159 del 
Reglaroetll Provisional de la Cambra abans del 30 de 
juny del 1986». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Segons acredita el Cap deIs Serveis Administratius 

del Parlament no s'ha presentat cap esmena a aquesta 
Moció. 

Per defensar la Moció té la paraula el Diputat 
Sr. Damia Pons i Pons. 

L SR. rONS PONS (Damia) : 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. A la presenta

ció ele la InterpeHació, origen de la Moció que avui 
sotmetem a debat, vaig intentar fer comprendre al 
Conseller d'Indústria i Comet'<; que la problematica 
relativa al medi ambient no neix només d'una preocu
pació de certs sectors ciutadans, de sectors ecologis-

tes, de sectors minoritaris, i fins i tot marginals dins 
la nostra societat; que és un imperatiu constitucional, 
recollit, establert per l'article 45 de la Constitució 
Espanyola. Si tothom té dret a un medi ambient, i si 
aquest medi ambient, en el cas de ser degradat, ha de 
ser restitult, introduint, fins i tot la figura, que en 
podríem dir del delicte ecológic, és lógic, i així ho 
recull també l'apartat 2 de l'artic1e 45 de la Constitu
ció, que els poders públics tenguin l'obligació de vetllar 
per la utilització racional de recursos i de defensar 
i restaurar el medi ambiento 

Durant el debat, record, que el Sr. Conseller es 
va remetre a la responsabilitat municipal en aquesta 
materia, responsabilitat municipal que, vaig entendre, 
en el seu raonament, deslligaria aqueixa Conselleria 
de la responsabilitat sobre aqueixa materia. Introduint 
l'element de sempre, que quan una cosa interessa 
resoldre-Ia, el Govern té competencia, i quan no inte
ressa, estan molt disposats a respectar autonomies 
municipals. Record també que durant el debat, li vaig 
recordar que lartic1e 11, apartat 5, dóna competencia 
legislativa compartida a la nostra Comunitat Autóno
ma sobre normes addicionals de protecció del medi 
ambient, espais naturals protegits i eco logia, matáies 
que, en definitiva , ofereixen un ampli camp de treball 
per a un Govern, un Govern Autónom disposat a inter
venir a fons en aquesta materia. 

Li vaig anunc:ar també que hi hauria una Moció, 
absolutament constructiva, absolutament oberta, i crec 
que hem complert, Esquerra Nacionalista ha complert 
la paraula que li va donar. . 

La Moció té tres punts c1arament diferenciats, que 
vull raonar breument. Primer de tot, ja varem apuntar 
en el debat que sense uns ciutadans conscients, un 
país es forma no només d'institucions, sinó també de 
ciutadans, sense uns ciutadans conscients del seu deu
re, individual de cadascú, de contribuir a la tasca de 
no degradar el medí ambient, no hi ha ordenació 
territorial, no hi ha ordenació possible de recursos. 
Si cada ciutada és un generador irresponsable de 
contaminació, la suma de contaminacions individuals 
desborda gualsevol del més ben intencíonat programa 
protec or del m edí ambi n , que puguin imptll ar Is 
poder públics. Que hem de fer, done? Hem d'impul
sar ltna campanya de divulgació que faci entendre aIs 
nos tres ciutadans la respon abilitat de cadascú. El 
me di ambient no només és preocupació d'un ajunta
ment, d'un Consell Insular, d'un Govern Autónom o 
del Govern de l'Estat, és responsabilitat de tot5, entre 
aItres coses, perque així ho estableix l'esmentat article 
45 de la Constitució. 

Per tanl, facem ciutadans conscients i apiguem 
que en aquesta tasca tenim altTes instÍ1ucions en el 
nostre costaL que ele bona gana hi participarien. Tenim 
els Con eHs Insulars a ls quals vol ero, i el Grup nostre 
en aixo és prol! clecidit, donar ampli s eompeli!Jlcies, 
i també volem que cada poble, cada ajul1tament, cada 
municipi parti.cipi en aquesta call1panya, perque sabem 
que ense aixó no arribara a tots els ciutadans que 
ha d 'arribar. 

En segon lloc, durant l'exposició que vaig sentir 
del Sr. Con eller, i ti vaig dir que trobava que el que 
ens havia exposat no era un programa sistematic, una 
política globa l, ereo una coHecció de fets puntuals , 
molles vegades in con nexos, i, en conseqüencia, s'hi 
c1 etectava una ab enda de programa globalitzador, 
totalitzador pet afrontar la difícil problematica de la 

.. 
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degradació del medi ambient que generen els aboca
dors, siguin controlats o incontrolats, no hi fa massa, 
i la problematica en general d'eliminació i tractament 
de residus solids. No li deim que ens doni un progra
ma determinat, li deim que ens dugui un programa, 
no deim quin, pero voldríem saber si aquest Govern 
és capac;: de definir una política en materia d'aboca
dors i en materia de tractament de residus solids. 
Aixo és el que volem coneixer, purament i simplement, 
li donam un espai de temps prou dilatat, més de mig 
any. Creim que, en tot cas, és una data molt amplia, 
i bastant generosa, pero voldríem sentir una política 
i no una coHecció de fets puntuals i no gaire connexos. 

I, finalment, el tercer punt, quan es demana que 
el Govern faci ús del que preveu el Reglament, que 
dugui aquí, a debat i aprovació per aquest Parlament 
aquest Programa, és perque entenem que la relació 
Parlament-Govern és una relació positiva. Aquest Go
vern, no sabem si escalivat per algunes derrotes parla
mentaries, sembla tenir una certa alergia parlamen
taria, nosaltres li voldríem restituir la confianc;:a. El 
Parlament té l'obligació de controlar l'acció del Go
vern, pero, al mateix temps, també, no només una 
labor fiscalitzadora, sinó que li pot fer arribar, i 
entenem que aquesta Moció ho és, propostes positives. 

En conseqüencia, facem uns ciutadans conscients 
d'aquesta problematica, que el Govern elabori un pro
grama i que el sotmeti a aquest Parlament. Creim que 
és una proposta tan oberta, tan raonable, tan geRerosa 
que, com li vaig dir l'altre dia, difícilment voste podra 
recomanar un vot en contra. 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller. 
(Pausa) 
Secretaria, vol llegir el text de la InterpeHació? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
InterpeHació.-« Un deIs problemes importants a 

les Illes Balears, i especialment a les illes de Menorca, 
Eivissa, Formentera i Part Forana de Mallorca, és el 
de l'eliminació de residus solids. Ateses les competen
cies de les quaIs disposa la Comunitat Autonoma de 
les Illes Balears en aquesta materia, el Grup Parlamen
tari Esquerra Nacionalista-PSM, interpeHa el Govern 
de la Comunitat Autónoma sobre: 

Política que segueix el Govern de la Comunitat 
Autonoma respecte del conjunt de la problematica de 
l'eliminació de residus solids, abocadors incontrolats, 
abocadors controlats i d'altres alternatives». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Cree que de la 

lectura de la InterpeHació pot quedar dar que, alman
co, el primer punt de la Moció no és coherent, en 
absolut, amb la InterpeHació. 

He de dir ben dar que des del moment que es 
genera el fems fins a l'eliminació, d'una lectura de la 
Llei 42 del 75 que, per una altra part, voste, Sr. Pons, 
crec que deu haver tengut temps de llegir-se-Ia, no me 
l'ha tornada a citar avui, ni tampoc el dia de la Inter
peHació, d'acord amb l'artide 45 de la Constitució, i 

a l'Estatut, a l'article 11.5 de l'Estatut estam d'acord, 
pero aquesta Llei també és important. 

D'aquesta Llei es dedueix que hi ha dues etapes 
moIt concretes. Una, que és des del moment en que 
es genera aquest fems fins que el ciutada el Hiura a 
l'Ajuntament. A aquesta primera etapa el ciutada té 
la responsabilitat i l'obligació de lliurar el fems a 
l'Ajuntament, segons manen les ordenances municipals. 
A partir d'aquest moment, la responsabilitat passa a 
ser, ja, del municipi, de l'Ajuntament, i és aquí en el 
sentit en que estava feta la InterpeHació seva, perque 
em parla d'abocadors i d'eliminació, no d'una cam
panya destinada al civisme del ciutada de qualque 
manera. 

Em va dir, el dia de la InterpeHació, que aIXO que 
els ajuntaments siguin titulars de residus sólids, li 
pareixia un poc difícil o, almanco, una excusa, crec 
que si s'ha llegit la Llei pot veure que és una reaJitat. 

Avui m'ha dit, i també em va dir, que no em cos
taria, que em costaria molt poca pena votar a favor 
d'aquesta Moció. Jo li he de dir que no em costa gens 
i tant més votar a favor, o en contra o l'abstenció. 
1 li he de dir per que. Perque una altra vega da el PSM, 
consider que ha fet tard sobre aquest tema. Sap que 
la Conselleria d'Ordenació i d'Obres Públiques, mit
janc;:ant la Comissió del Medi Ambient, va fer ja una 
campanya de neteja de platges i també del litoral, alla 
on també hi havia la campanya que no s'embrutas la 
mar. 1 aquesta campanya de civisme, cap al cituada, 
d'acord que tal vegada no 's.igui feta en els termes que 
voste apunta a la Moció, pero sí, almanco, s'ha fet 
alguna cosa, recordara aquelles tiringues de bosses de 
fems que hi havia o que hi ha hagut, fins fa pocs dies 
damunt les carreteres, damunt l'autopista i també a 
les vies de cintura. El Conseller d'Ordenació del Terri
tori té en marx a aquesta campanya, divendres ja la 
comenc;:ara, és a dir, millor dit, ja la va comen~ar, el 
que passa és que no es pot ter una campanya tenint 
les carrete res brutes, primer s'han de netejar, i des
prés, quan ja estiguin netejades, comen<;ar aquesta 
campanya. 

Vull dir, amb aixo, Sr. Pons, que, efectivament, 
al punt primer votarem a favor perque, de qualque 
manera, el Govern ja ho esta fent, i pensam que s'ha 
d'ampliar aquesta campanya de cara al ciutada, a 
aquest civisme del ciutada i que no embruti els nos
tres carrers, que no embruti el nostre camp i, sobre
tot, que lliuri el fems a l'Ajuntament, tal com marquen 
les ordenances. 

Referent al segon punt, aquí sí que em sorpren. 
Em parla d'un programa sistematic, Sr. Pons, aquest 
programa sistematic, hi és, existeix, és el Pla 
Director de Residus Sólids. Aquest Pla Director, 
com voste sap i recordara, va ser aprovat pel 
Consell General Interinsular pels tres Consells 
Insulars. Fins avui, que jo saplga, ningú no ha 
esmentat aquest Pla Director, ni els Consells In
sulars, ni tampoc dins aquest Parlamento Li he de 
dir més, ni avui ni el dia de la InterpeHació, voste va 
entrar a discutir el Pla Director de Residus Solids, si 
no el discuteix, si no l'esmenta és perquc, jo entenc, 
que li va bé aquest Pla Director, o si no, no ho entenc. 
Per que em demana que es faci un programa sistema
tic, si ja n'hi ha un, i aquest que hi ha ni tan soIs ha 
entrat a discutir-lo? Voste mateix va dir, el dia de la 
InterpeHació, que s'havien fet molts d'estudis, que 
s'havien donat moltes passes, jero que, en definitiva, 
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no havíem fet res. Per que és que hem d'anar a 
perdre el temps, a perdre el temps, fent un estudi més 
quan tenim un Pla Director que és valid? Que després, 
aquest estudi sis~ematic, com diu vos te, s'hagi de dur 
a aprovació del Parlament, Ii repetesc el mateix, aquest 
Pla Director no s 'ha qüestionat, no ha volgut entrar 
voste a discutir aques t Pla Director. Per que n'hem 
de fer un, altre estudi, i sotmetre'l a votació en aquest 
Parlament? 

Com que tal vegada, després de la replica, em ven
dra pel cas de Mallorca , ja m'avane;, dient-li que el Pla 
Director que marca les alternatives, les distintes alter
natives que, endemés varen ser elegides i es varen 
votar dins el Pie de Consells !nsulars, i va ser cada 

onsell [n ular qui va elegir la eva alternativa, que 
posava e l Pla Director, no només en diu una, sinó 
que en diu a!gul1es, i cada onsell Losular n 'havia 
agaFat una, en el Ce S d M, II rea, I'únic qll b m r , 
i d'a ixo en té consliUlc ia e l Con ell Insular de Mallor
ca, perque l'octubre del 83 vareo presentar una Moció, 
que sí, d'acord, que el punt de la Moció dei.a que es 
posas en contacte el Consell In ular amb els Ajunta
ments i amb la Comunitat Aul noma, pero dins la 
motivació de la Moció, s'explicava molt clarament quin 
era el canvi que prescntava el Grup Popular, que, logi
CalTlent, com voste sap, el Grup Popular també és al 
Govern, logicament ha d'anar en coherencia el que 
presenta dins el Consell Insular i el que fa aquest 
Govern. Pero no és un canv! substancial, només és una 
distinta forma de dur. a terme aques Pla Director, ja 
li vaig explicar la dificultat que hi havia· de dur a 
terme, d'una sola vegada, una planta de compost i 
les cinc estacions de transferencia. I nosaltres estam 
d'acord que h ha d'haver una planta de compost i que 
hi ha d'haver aquestes estacions de transferencia, pero 
el Pla Director diu que aquestes estacions de transfe
rencies també han de tenir un abocador més pe tit pels 
rebuigs o, fins i tot, per si algun dia aquesta planta 
de compos ts s'espenyas. L'únic que hem fet ha tat 
que a quests abocadol's són més gros os, així de cIar. 
1 damull t aqu. sLS abocadors 6n les plantes de trans
ferencia que, una vega da eliminat el fems, solventat 
aque t problem a de l'elliminació del fem ,qll é e l 
que realment ens preocupa, i no a vo te, sin6 a Lots, 
i voste a aixo ho sap, perque u'bem parla e molles 
vegades, fer aquestes plantes de compost. 

Veu, per tant, que el que esta fent el Govern, el 
que esta fent la Conselleria, la Direcció General d'!n
dústria és executar aquest Pla Director, no necessltam 
més estudis per executar aquest Pla Director, sabem 
com I'hem d'executar, es fan les passes, vos te diu, 
han fet moltes passes, pero en el 85 s'han fet moltes 
passes, molts d'estudis, moltes reunions i;· en aquest 
moment, estan cristaHizant, ja, les nostres actuacions. 
r, concretament, li he de repetir que dilluns passat 
varem firmar el conveni amb la zona deIs mUlllClplS 
de Manacor i que, e l mare; del 86, ja amb tata segu
retat, tendrem un altre abocador, en aquest cas d'alta 
densitat, controlat. Li vaig explicar la situació en que 
estaven tots els altres termes i tots els altres munici
pis, anam fent feina, anam endavant, i jo em compro
met, em compromet, Sr. Pons, que si no es fa, no 
s'embulla més, no per part nostra, sinó per algunes 
ins+itucions, es pot tenir llest aquest programa, aquest 
Pla Director de Residus Solids a finals del 86, pot 
estar Hest, Esperam a principis del 86 poder comen<;ar, 
poder iniciar ja l'obra civil de l'abocador de Porreres, 

Campos, Felanitx, Santanyí i Ses Salines. El de Sóller, 
també. El de Menorca, no he d'explicar els motius 
pels quals estam aturats, i el d'Eivissa, també. Només 
ens faltaria ,en aquest moment, perque les negocia
cions estan aturades, el del Pla de Mallorca, que si bé 
són 16.000 tones i és molt necessari que se solventi, 
nosaltres som els primers que hi estam interessats. 

La responsabilitat és de l'Ajuntament, és cert, no 
només de l'Ajuntament, sinó que eIs Consells Insulars, 
segons la Llei del 75, Sr. Pons, que diu que els «cabil
dos» i les diputacions se subrogaran amb les compe
tencies i amb les obligacions que tenen els ajun~a

ments, i logicament, també, el Govern Balear, ara amb 
l'Autonomia. El que jo no vull fer, de cap de les 
maneres, perque va en contra de les meves conviccions 
polítiques , és pegar un cop d'Estat, perque ens enten
guem. És a dir, expropiar terrenys i obligar que els 
Ajuntaments dugin el fems a equcs ts abocadors que 
serien per a tots, aixo es va in~entar a l'epoca del 
Consell General Interinsular, í precisament, per aixo 
no es va dur a terme. Perque el que es volia fer era 
tot conjunt, fer la planta de compost i les cinc esta
cions de transferencia. Aixo ja no ho faré. M'es tim 
més, és a dir, en tot cas, en úllim extrem, no quedaria 
més remei que fer-ho, pero com que es~ic convenf,;ut 
que no sera necessari haver-ho de fer, no ho vull fer, 
m'estim més que els Ajuntaments participin, ens du 
molta més feina, pero que participin de la seva auto
nomia, i aixo no és, com voste diu, que sempre parlam 
d'autonomia quan ens interessa i quan no, no cm par
lam, Sr. Pons, crec que el tema esta prou clar, alman
co per la meva part, esta prou debatut i, en definitiva, 
al primer punt sí que li donarem suport, pero als 
altrcs dos, al 2n i al 3r no els en podem donar, de 
cap de les maneres, perque és completament contra
dictori en l'actuació que nosaltres estam duent, que 
és executar el Pla Director de Residus Solids. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, moltes gracles. 
Sr. Pons, vol replicar? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. PON S (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Alguna cosa 

haurem aconseguit, almenys un compromís de dur 
endavant una campanya de cara a conscienciar els 
ciutadans, sort que aquesta Moció haura servit, tal 
vegada, per descob1'ir que a Mallorca hi ha coses que 
també s'embruten i que no són les platges, que Ma
llorca no només és el litoral i, en conseqüencia, la 
gent de l'interior també té dret a poder tenir un medí 
ambient, segons el que reclama l'article 45 de la 
Constitució, un medí ambient adequat. 

Referent al 2n punt i al 31', que se'n deriva, lament 
dir-li, Sr. Conseller, que vos te no ha entes h Mocjó. 
Aquesta Moció no demana cap estudi, aquesta MociÓ 
demana que s'clabo1'i un programa sistema Lic que ex
posi les alternatives reals. Nosaltres ens oposam a 
aqu es ta política que, quan hi ha un problema, i no 
sabcm que n'hem de [er, en feim un estudi, com a 
aItre temps, amb el passat regim, quan es t1'obaven 
amb un problema que no volien solucionar, crcaven 
una Comissió. Per tant, prou d'estudis, el que necessi
tam són programes, programes que ens diguin on 
anam, avui, dema i en el futur en aquesta materia. 
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Hi ha coses que no es poden realitzar ni en un any ni 
en cinc, hi ha coses que necessiten un termini molt 
llarg, per realitzar-sc, pero hem de saber on anam. No 
basta que em digui que hi ha un Pla Director de 
Residus Solids, ja ho sabíem, pero, voste coneix real
ment la problematica deis abocadors? Perque li puc 
assegurar que des de la perspectiva d'un petit poble, 
i n'hi ha molts en aquestes illes nostres, no es veu 
direcció de res. Es veuen recollides de fems fetes de 
qualsevol manera, es procura eliminar l'abocador que 
es té dins el terme municipal i passar-ho al terme 
municipal com més lluny millor, fins que aquest mu
nicipi, com aviat passara dins un del peu de muntanya, 
diu prou, que se'ls en duguin a una altra banda, i 
aixo és el que veu el ciutada. 1 aixo no és política 
ni és res. Aixo no és una visió global del problema, 
que hi ha moltíssimes dificultats, d'acord, que els 
ajuntaments ha tenen difícil per fer-los comprendre 
unes línies generals d'actuació que de vegades hi han 
d'entrar de males retranques, per aixo estan les nego
ciacions polítiques. Nosaltres li hem demanat, ens 
dugui un programa, en aquest Parlament, el sotme
trem a debat, no d'aquí sis mesos, el trenta de juny 
és un termini maxim, si el vol dur dema, enhorabona, 
faci ús d'aixo, cerqui no només el suport del seu 
govern que aquí dins de vega des és, fins i tot, mino
ritari, sinó que cerqui una unanimitat d'un Parlament 
sensible a una problematica que és, realment, greu, i 
que aquestes quatre accions puntuals, avui per aquí -
i dema per alla, si poden posar quatre pegats, pero, 
perdoni, una solució global al problema dels residus 
solids, si jo fos un ciutada fora d'aquesta Cambra, li 
he de confessar que no en "euria cap, de línia general. 

En conseqüencia, no és un estudi, és un progra
ma d'acció, i és un programa que aquest Parlament, 
crec que té el dret de coneixer i de debatre. No ens 
ha de venir a llegir cartes enviades avui aquí i dema 
alla de¡;:a, no ens ha de venir a llegir registres d'entra
des i de sortides, com l'alire dia ,sinó que ens ha de 
venir a exposar un programa coherent, global i reso
lutiu. Aixo és el que voldríem sentir, el color d'aquest 
programa no li hem demanat, ens el dugui, el deba
trem i no dubti que ens agradaria, perque volem do
nar solucions a problemes, no fer demagogia barata, 
li ajudaríem, fins i tot, amb les nostres propostes a 
resoldre-los. Per tant, aixo de pegar cops d'Estat, res 
de res, aixo són expressions, entenem, absolutament 
fora de lloc, nosaltres, el que volem, és que es com
plesqui la Constitució, que es desenrotlli l'Estatut i se 
solventin uns problemes greus deIs ciutadans, aixo i 
res més. Ara bé, si a voste li és més comode practicar 
una política, dirÍem abandonista, en aquesta materia, 
alla voste s'ho fara, aixo em recorda el que diuen, que 
es va trobar Josep Pla, quan va fer un viatge a Rússia, 
i W1 pages 1i va dir que Lenin era un gran home, i 
li va demanar: «I per que?» 1 aquell pages va dir: 
«Lenin fou un gran home perque a nosaltres ens deixa 
sempre tranquils». A mi no m'agradaria que voste, 
quan s'escrigui la historia d'aquesta Autonomia, es 
digui que va ser un gran Conseller perque no va fer 
res. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Serra, per 

voler sentir, perdó, és que sempre estam avesats a 

estar davant nosaltres dos, Sr. Pons, per voler sentir, 
primer han de valer escoltar, i vosa: pareix que no vol 
escoltar el que no li interessa. 

Aquest programa sistematic, li vaig explicar l'altre 
dia i li tornaré a explicar avui, el tenim, és dur a 
terme el Pla Director de Residus Solids. En el cas de 
Menorca, el Consell Insular es va decidir per la solu
ció, no sé quina, de número, perque n'hi havia set o 
vuit, de fer la planta de compost, única, que la dugui, 
nosaltres volem dur aixo a terme, ja li explic el pro
grama quin és dins Menorca: fer la planta de compost. 
Dia, em pens que va ser, es va comprometre el Presi
dent del Consell Insular de Menorca que dins la pri
mera quinzena de juliol ens enviaria els Estatuts del 
Consorci i el projecte, fa quatre mesos i encara no el 
tenim, pero aquesta és l'actuació que nosaltres volem 
fer, aquest és el programa, crec que li ho dic molt 
concreto En el cas d'Eivissa que, endemés, el conveni 
que va firmar abans de ser jo Conseller, la Conselleria 
amb el MOPU, amb la Directora General del MOPU, 
el programa citava la solució d'Eivissa en darrer ter
me. Nosaltres, ni tan soIs aixo, sinó que al mateix 
temps dur endavant tot el Pla Director, i solventar el 
problema d'Eivissa, també. Li ho vaig explicar l'altra 
vegada, i li ho explic una vegada més, quin és el pro
grama que tenim en el cas de Mallorca. El Pla Director 
deia, parlava, en el cas de Palma, d'un segon forn 
incinerador, que li recordaré que el batle de Palma no 
estava d'acord amb aquest Pla Director, i varem arri
b31~ a un acord, endemés firmat, el batle i jo, alla on 

. eH descartava aquesta solució i anava per fer l'aboca
dor d'alta densitat que es va inaugurar als finals del 
84, en el desembre del 84. 1 a la zona ,a la Part Forana 
de Mallorca, Ii ha he explicat, i li tom a dir quin és 
el programa sistematic que tenim nosaltres: és anar 
a una planta de compost i estacions de transferencia. 
Només és que en lloc d'anar-hi tots al mateix temps, 
que pareix que és inviable aquesta postura, tenint l'ex
periencia de les passes que va fer el Consell General 
Interinsular, el que nosaltres volem és comen¡;:a per 
baix. 1 li explic clarament quin és el programa, el fun
cionament, és a dir, quines passes s'han de fer per 
arribar a aquest programa, que és el Pla Director: 
aconseguir, primer, aquestes quatre estacions de trans
ferencia, que seran abocadors controlats, i, una vegada 
que tenguem resolt el problema de l'eliminació del 
fems, que és el que realment ens preocupa a tots, 
Sr. Pons fer la planta de compost, pensi que si es fa 
la planta de compost, de totes maneres, a les estacions 
de transferencia hauran de tenir un abocador, i així 
ha marca el Pla Director, un abocador de rebot i un 
abocador, també, en cas que la planta de compost 
s'averil o s'espenyi. l. aquest és el programa, i no n'hi 
ha més. Si vaste em diu, dins el punt 2) que jo li 
dugui un programa sistematic, ja el té, ja li ho dic, 
ja li ho he cantat. Sortira a les Sessions. 1 que el 
discutiguem, que és el que voste em diu en el punt 3), 
el discuteixi, és que no el va discutir ni a la Inter
peHació, ni avui a la Moció. Sr. Pons, per voler sentir, 
primer han de voler escoltar. 

Moltes gracies. 

EL SR, PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Valen intervenir els altres Grups Palítics? 
Pel Grup Regionalista de les Illes, el Sr. Josep 

Maria Lafuente té la paraula. 
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EL SR. LAFUENTE LÓPEZ: 
Gracies, Sr. President. Molt breument, perque el 

nostre Grup, d'acord amb la Moció i havent llegit amb 
molt d'interes i molta cura, a la primera part, té tres 
punts, al primer, a la primera part, crec que nosalLres 
hj podríem donar suport, un suport de caracter gene
ral; ara bé, aque ta sensació de clonar suporl a tot el 
que síguin campanyes que representin unes despeses 
que, en definitiva, jo crec que no serveixen per a re , 
nosaltres creim que la postura millor é abstenir-nos, 
perque tot el que siguin campanyes d'aquest lipus, fa 
la cnsació que es fan, es fan unes despeses, i tenen 
una possibilitat absolutament nuHa. 

Quant al punt segon, efectivament hi ha un Pla, 
hi ha un Pla de Direcció, hi ha un Pla Director, que 
substitueix, o millor dit, és antecedent d'aquest pro
grama que es demana, sistematic i, per tant, existint 
un Pla Director, creim que de moment no és neces
sari crear programes d'altres tipus. Tenim un Pla 
Director que crea unes fases, estableix ja, ha establert 
unes determinades posicions, dins la comarca de Ma
nacor, per exemple, és constituida la Mancomunitat, a 
la zona de Santanyí ja tenim una finca elegida per fer 
totes les actuacions subterranies corresponents, a la 
comarca d'Inca estan lluitant per trobar unes finques 
que siguil) adequades i que tenguin les condicions 
corre pon · n ts per fer un abocador controlat í, per 
tan!, creim que el PLa Director es desenvolupa amb 
facilital, amb tOles les dificultats propies que té 
l'assumpte, pero dins el Pta, e l que és un Pta, e desen
volupa amb la facíli tat política i administrativa que té. 

Nosatres , per mnt, a aquest punt segon, no li 
podem donar suport, perque crec que no esta en el 
s u moment de demanar aquesta siLuaci6. 

1 quant al pw1t tercer, el punt tercer no té cap 
possibililat d'hit perque, en definitiva, el que es de
mana en aquest punt esta absolutament en contradic
ció amb el que repre nta }'EstaLut, a L'al'ticle 19, que 
ha citat el Sr. Pons, j demanar que l'articlc 159 del 
Reglamen l serveixi de base per dir al Govern, tu fes 
un progra ma, després vine aquí, després et direm el 
que has de fcr i després et direm si t'ho aprovam o 
no. Aixo no és l'article 159, Srs. Diputats, aixo no té 
res a veure amb l'article 159, ni amb el control del 
Govern de l'article 19 de l'Estatut. L'article 19 diu que 
el Parlament controlara l'acció del Govern, no dirigira 
l'acció del Govern, i aquí pareix que nosaltres volem 
dirigir l'acció del Govero, de dir, fes una cosa, vine 
cap aquí, ens agrada, bé, i si 00 ens agrada ho rebut
jarem. Aixo 110 és controlar l'acció del Govern, aixo 
és dirigir, i dirigir, ]'E, 'ecu tiu encara, avui. per avui, 
és el Govern. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Pe! Grup Socialista, té la paraula el Diputat Tirs 

Pons. 

EL SR. PONS PONS (Tirs): 
Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats. No

més per fixar el punt de vista del Grup Socialista 
sobre aquest tema, que em sembla que hi ha una opo
sició falsa, perque en totes les intervencions el que 
esta cIar, o almanco aixines es pot entendre, que hi 
ha una intenció, per part de tots eIs Grups, de solu
cionar un problema greu que té plantejat el cituada, 

ciutada que, per altra banda, té moIt poca cosa a 
veure i a entendre damunt oposicions, a veure si la 
competencia és d'un Ajuntament, és de la Comunitat 
Autonoma o és deIs Consells Insulars, i el que vol, 
realment és, primer de tot, que se'n duguin el fems 
de devant ca seva, els residus solids que genera, i que 
aquests siguin tractats d'una manera que no sigui una 
agressió per al medí ambient, i a unes illes com les 
nostres, que ser una illa ja és prou simptomatic, en 
el sentit que té un espai reduit i molt més illes tan 
visitades com les nos tres, l'aspecte d'alguns abocadors 
és dantesc, per tant, crec jo que la coHaboració pro
posada per Esquerra Nacionalista-PSM, en~re les tres 
Administracions, Comunitat Autonome, Consells Insu
lars i Ajuntaments, té, i en at;o estic d'acord, que és 
una Moció tan oberta, que dóna les mans, ofereix una 
ma d'ajuda, fins i tot, al Govern per arribar a una 
solució, sense imposar-li, sense imposar-li, i esta diri
gida a resoldre un problema, un problema que és real. 

El Grup Socialista donara suport als tres punts 
d'aquesta Moció, perque no considera que sigui una 
imposició al Govern, en tot cas és una més bé reflexió 
en veu alta, donant oportunitat al Govern que arbitri 
aquelles mesures destinades a solucionar el problema, 
d'una forma racional, i no diré permanent, perque 
aquestes coses crec que tenen una duració limitada 
en el temps, pero sí que sigui d'una forma satisfac
toria i durable per als ciutadans d'aquestes illes. 

En el debat ele la In1erpeHació, que ha provocat 
aquesta Moció, -s 'ha insistit i s'ha ~-epetit, una i una 
altra vega da, la situació de Menorca. 1 d'una forma 
molt concreta, avui, hi ha hagut una referencia del 
Sr. Conseller, referencia que li agraesc, perque em 
dóna oportunitat per dir un parell de coses. Menorca, 
efectivament, va fer una opció que ha estat única plan
ta de tractament de residus solids, el mes de julio!, 
Sr. Conseller, em sap greu, pero el seu Director Gene
ral se'n va dur una copia deIs Estatuts i una copia 
del plec de condicions d'aquesta planta de composts, 
si el Sr. Director General no la hi ha passada, no és 
culpa nostra. Pero que s'ho va endur el mes de juliol, 
és cert, en una visita que va fer a Menorca, precisa
mento La situació a Menorca és que hem fet un con· 
sorci amb tots els Ajuntaments, hi ha hagut una Co
missió alla on hi ha hagut participació deIs usuaris, 
s'han aprovats aquests Estatuts, per part deIs Ajunta· 
ments i per part deIs usuaris, per tant, esta ja a 
disposició, una vegada que sigui aprovat pels Plenaris 
de cada Ajuntament i del mateix Consell, suposam que 
en el mes de novembre es podra remetre a la Cmunitat 
Aulonoma, perque a la vegada la Comunitat Autonoma 
ho passi a informe del Consell d'Estat, i el ConseIl 
cl'Eslat, despré d 'baver-ho informat, ho remetra al 
CO~lsell de Minjstres , i el Consell de Ministres ens dira 
a veure si aquest Consorci i amb aquests estatuts pot 
funcionar o no, i haura arribat el moment de fer una 
subhasta, pero no damunt un projecte, no damunt un 
projecte, sinó damunt pIec de condicions, que no mar
ca que és que ha de ser el projecte, senzillament es 
posen unes bases tecniques, i la solució la proposaran 
1 empres s que hi vulguin cUr clamunl la in talació 
el'aquesta planta. I ens agradaria molt que el 86 es po
gue sin comen~ar le obre, i que fos una soluci6 bona 
per a tOÚlOm, i a ixines, en aquest senLi t, fem feiaa. 

Si no e ic equ ivocal el PIa Director Territorial 
per a tractament de Residus Sbüds ha sofert, en cer la 
manera, cer les variacions, quan va ser aprovat pel 

'. 
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Consell General Interinsular, parl de memo na, em 
sembla que només va tenir l'estalonament d'Unió de 
Centre Democratic, pero no va ser una proposta o un 
Pla que va comptar amb l'estalonament de tots els 
Grups Polítics. En un problema o en una solució arbi
trar que el citutada directament ha de veure resolt 
un problema, és important que no es produesquin 
enfrontaments partidaris i que la solució vengui dona
da per un consens tan ample com sigui possible, i en 
aquest sentit, i tenint en compte que la Moció, com 
he dit abans, és molt oberta, creim que es poden 
admetre, i si hi ha parts d'aquesta Moció que ja estan 
complertes, o estan en vies de solució, jo no crec que 
Ji caiguin els anells al Govern pel fet d'acceptar-Ia, jo 
crec que primer de tot, podria ser, lins i tot, un elogi 
que ha fet Esquerra Nacionalista, refon;ant una opció 
que ha fet el Govern, no es tracta d'imposar res a 
ningú, pero una proposta al Parlament, en certa ma
nera, quan esta tendent, no tant a una política de 
govern, sinó a una acció concreta, que el que pretén 
és solucionar un problema concret del ciutada, crec 
que seria bo que tots els Grups Parlamentaris accep-
1assin aquests tres punts. El que esta fet, ja esta fet, 
i el que falta per fer, no crec que costi gaire posar-ho 
en funcionament. 

Gracies, Srs. Diputats per la seva atenció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té "oste la paraula. 

"Obri voste qüestió incidental. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

Sr. Tirs, seré molt breu en la meva intervenció, vos te 
sap que hi ha coHaboració amb el Consell Insular de 
Menorca i la Conselleria d'lndústria, i ho sap per les 
visites que hem fet, per les cartes que ens hem enviat 
i per les solucions que hem plantejat. Jo he sortit 
aquí, només, per puntualitzar el que voste ha dit que 
el Director General d'lndústria se'n va dur la cepia 
deIs Estatuts, el Director d'lndústria no se'n va dur 
cap copia deIs Estatuts. 

El Reglament deIs Estatuts, per una part s'ha de 
dir que no estan aprovats, encara, pel Consell Insular 
de Menorca, que jo sapíga, i crec que no m'equivoc, i 
els documcnts que es varen lliurar al Director General 
d'Indústria, per cert que aquest dia no vaig poder 
venir, cosa estranya, vaig perdre l'avió, no m'havia 
passat maL pero vaja, no vaig poder venir, pero sé, 
perque els he vists, endemés, que va ser només, era 
un document a títol informatiu. 1 voste sap molt cert 
que". es va comprometre amb el Director, perque, a 
més, així també consta a l'acta que es va fer o que, 
almanco, va fer el Director General d'lndústria, i la 
premsa que també va sortir l'endema, que voste es 
va comprometre que dia 15 de juliol remetria a la 
Consclleria els Estatuts per poder constituir aquest 
consorcio Que, endemés, el plec de condicions no és 
suficient, Sr. Tirs, voste ho sap, per anal' a una subhas
ta, per anal' a una subhasta es necessita el projec:e, 
alla on hi ha d'haver la memoria i el plec de con di
cions dins aquest projecte, i si no és així, Sr. Tirs, jo 
no sé on hem estudiat. 

Vull dir, amb tot aixo, Sr. Tirs, que som cons
cients que hi ha una problematica, que és molt difícil 
poder dur a terme aquest Pla Director, i voste n'és 

ben conscient perque té, tal vegada, més dificultats 
que els altres dos Presidents deIs Consells lnsulars. 
Hi ha coHaboració, per part d'aquest Conseller, i voste 
ho sapo Crec que no és necessari haver de fer aquest 
estudi sistema tic que ens proposa el PSM. 

I res més, Sr. Tirs, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Pons, vol replicar? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. PONS PONS (Tirs): 
Gracies, Sr. President. Bé, tant de bé que el 

Sr. Conseller ha reconegut que el mes de julio! havia 
tengut una copia deIs Estatuts, tant de bé. 

El Sr. Carreras Pont, aquí present, va ser el 
Sr. Diputat que va proporcionar aquesta documenta
ció. Bé, i aixo no passa de ser aixines, i no és una 
paraula contra l'altre, a més és una anecdota, el mes 
de juliol, es va donar una copia deIs Estatuts i del 
plec de condicions. 1 nosaItres dei m que un plec de 
condicions tecniques serveix per fer una subhasta, pcr 
que és que serveixen? Perque han servit a Múrcia, 
perque han servit a Ma~aró, perque han servit a molts 
de llocs de l'Estat Espanyol, i no han tingut cap difi
cultat de fer aquesta subhasta. 

Per que és que no feim un projecte? Avui hi ha 
a Espanya un seria d'empreses, onze, dotze, tretze, jo 
cree que és al voltant d'aquest número, que estan en 
disposició per mun!ar una planta de compost, del que 
no estam en disposició el Consell Insular de Menorca, 
i supos que el de Mallorca, tampoc, perque és una 
cosa complicada, de fer un projecte i poder respondre 
del seu bon funcionament, per tant, es presenta una 
subhasta amb un plec de condicions tecniques, i les 
cases que hi volen dir, cadascuna d'elles i segons la 
tecnologia que tenen, presenten un projecte que una 
Comissió ha d'avaluar, pero nosaltres no podem pre
determinar quines són les cases que hi han de dir. 
1 amb un plec de condicions tecniques, especificades, 
com ha succelt a altres pobles d'Espanya, es pot fer 
una subhasta, es pot fer perfectament una subhasta. 

La coHaboració del Sr. Conseller amb el Cansell 
Insular de Menorca, ningú no l'ha negada, ara, si vol 
que ho digui públicament, no tenc cap inconvenient 
de dir que, efectivament, hem tingut la coHaboració 
del Sr. Conseller. 1, endemés, el que proposa la Moció 
d'Esquerra Nacionalista, no és un estudi, és un pro
grama, és u n.a passa roés endavant que un estudi, per 
tant, si el lé fet, el dugui , el discutirem, i segurament 
li votarem a favol"" i vos te estara la mar de content, 
i si vos te esta content, també hi estarem nosaItres. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vol replicar? 

EL SR. OLIVER MUT: 
És una puntualització. No importa que 1i dugui, 

ja li ho he explicat, em digui si l'aprova o no 
l'aprova importa anar més per les branques, Sr. 
Tirs Pons. Escolti, a la premsa de dia 13 de 
juny del 85, parlant deIs requisits que fan falta 
per presentar la soHicitud que estableix el Decret, 
diu: «Además de estos requisitos, el Decreto exige 
una copia de los Estatutos del Consorcio que 
promueve la obra, no obstante, con el fin de dar 
más celeridad a la tramitación, se ha aceptado 
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que los Ayuntamientos deleguen en el Consell Insular 
esta gestión y que aparezca el Consell de Menorca 
corno promotor». 1 voste diu que, a la primera qunzei 
na del mes de juliol, es compromet a lliurar aquests 
documents. Com quedam, Sr. Tirs? Endemés, li ratific 
una aItra vegada, que nosaltres no tenÍem aquesta 
copia deIs Estatuts, sinó que el que deu ser només a 
nivell, no ho sé, no sé que li he de dir. 

Graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Damia Pons, per que em demana la paraula? 

EL SR. PONS PONS (Damiá): 
Sr. President, he intenlat que em donas la paraula 

una serie de vegades, pero es . u que voste no m'lla 
vist, és pe!' coo tradic ioos en una allnnació que con
sider greu que ha fel el Sr. Lal'uenLe, que la LlosLTa 
proposla era una vulneració de I'article 19 de ¡'Esta :ut 
d'Autouomia, j a aixo nosa llres DO ha podem aceep
tal'. Li oldria dir per que 's que l proposam nosal
tres és absolutament estatutari, si m'ho permet. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té voste la paraula. 

EL SR. PO ' S PONS (Damia.): 
Sr. Laruente, j admir la seva habilitat jurídica, 

semp.re que \!:s: igui soüdamcnt fonam ntada en le Ueis 
i, en aqu ·t Gas en una Llei Orgánica, coro e l'E 'lalul. 
Aquest Parlam",nt, no només es ta coro a fiscalilzador 
d'aquesl Govem, aquest Pa~lament pot el' ¡n'opostes 
positive I i aixo ho é, votar-les afirmalivament, i 
aquesl Govern tenÜ' UD deure moral, un deure poliric 
de cumpl.ir-Ies . 1 em sorprero que vOSLe bagi addu'it 
l'article 19 ele l'e talut, per dil'-nos que nosaltres, en 
erla manera, via Parlament, illteotavem , no dil'é bur

lar, pero sí e quivar una mica el que diu l'Estatut 
ret'erent al Parlamento Vostes mateixos, com sap, i té 
bona memoria, han oral molLes vegades, per exemple, 
en el cas de la Televisió de Catalunya, propostes posi
tives en aquest Parlament, el que ahir servia i era 
estatutario esperam que també ho sigui avui. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gnkies. 
El Sr. Joan Vergel' té la paraula. 
Per que em demana la paraula? 

EL SR. LAFUENTE LOPEZ: 
Per aHusions. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha aHsíons ni hi ha contradíccions. 
Té voste la paraula. 

EL SR. VERGER POCOVI: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ens hem pas

sat la major part del temps discutint coses que crec 
que no tenen res a veure amb aquesta Modó, si el 
Consell de Menorca, si l'Estatut. Davant aquesta Moció, 
que tres punts, el primer cree que és positiu, per molt 
que facem sempre sera poc per tal de conscienciar eIs 
nostres ciutadans damunt la proteccíó del medi am
bient, la nostra gent de la nostra Comunitat era un 
terna que fins fa poc temps preocupava poc, pero avui 

en dia és un problema molt greu i molt senos i, per 
tant, nosaItres, en aquest primer punt, malgrat el Go
Yero, la Conselleria d'Ordenació del Territori, com ens 
ha dít el Conseller d'Indústria ja hagi fet coses, pen
sam que és positiu que es faei i, per tant, li donarem 
suporl. 

Respecte als punts 2) i J), cree que ha quedat 
bastant ciar que aquesta Moció aquí obra. Un pro
grama sistematie ens ['han exposal massa vegades, a 
la IllterpeUació i avui a la Moció. Menorca, té el eu 
problema, que és a puní de resoldre's, a Eivissa pdl.c
ticameot esta resolt, a Palma eSta reso lt, a aJvHI. e la 
resolt, a la zona de Manacor esta resolL, queden lemes 
puntuals, s'hi esta fent feina; i aquest és el pTograma 
o asionat co roa conseqüencia de l Pla de Res iclu So
lids, i pensam qu , no hi ha més programes, ens 110 11a 
di! clarament el Conseller. El programa é. aconseguir 
aquests abocadors conLL'olals. posleri rmenl, anar, si 
és n ces ari, a les plantes de ll'an ferencia, i, en darer 

xlI' m, fer la planla ele compos! amb lols els estudis 
necessaris i amb lotes Jes pUl1l11 lilzatioo que Caein 
alta p'rque u nabo ador é raci l, esta e ludial, és bo 

ele [el', és n. cessari, és l· primera nec sital de la Co
rnllnita t Auton ma liminar e l residus s 1ids, la trru.,s
formació de residus solids és més complicada del que 
pareix, hi ha tccnjgues que estan evolucionant enor
mement, s'han d'es~lIdiar amb molla d'atenció i, ende
més, cosa que elic, eos hem de fixar que, fins i tot, 
en el Consell de Mellorca, s'esta prcparant un pIec de 
bases pcrque no saben eX3ctamenl quin és el isLema 
que han de Eer. Per tanL, pensal'll que aquesta dan 1'a 
pa sa de 1 planta de' compost ha de ser l'última, i 
que primer, la neces itat urgent que té la Comunilat 
d'aque tes llles és l'eliminaci6. A nosaltres, al nosLre 
Grup ens satisfa que en aque ts dos anys que queden, 
o en aquest any i mig, o en un any, s'hagi aconseguit 
l'eliminadó a través d'abocadors eontrolats i, per tant, 
creím que el programa ja esta dit, esta en marxa i no 
és neeessarí ferne un aItre. Nosaltres donarem suport 
el primer punt d'aquesta Moció í rebutjarem eIs 
altres dos. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Passam a la votaeió, que formu larem per apal'tats. 

Comen~am pe! paragraf primer, i deman a la Cambra: 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor c\'aquest 

apartat primer, es v len posar dreLs, per favor? 
Secretaria, vol procedir a l recompte? 
Poden seure, moItes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 

valen posar drets, per favor? A l'apartat primer. 
No n'hi ha. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen 

posar drcts, per favor? 
Poden seurc, mol tes gracies. 
Farem lectura al final de les votacions. 
Paragrafs segon í tercer. Les Sres. i Srs. Diputats 

que votin a favor d'aquests dos apartats, es valen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes graeies. 
Les Sres . í Srs. Diputat que votín en contra, eS 

volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 

n'hi ha. 

d 
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El resultat de la votació ha estat el següent, a la 
Moció. Quant al paragraf primer, a favor 43 vots, en 
contra cap i abstencions 7. 

Quant als paragrafs dos i tres, a favor, 24, en 
contra, 26, i abstencions, cap. 
III.-l) 

1 passam al punt següent, relatiu a Proposicions 
no de Llei. Tractarem, en primer lloc, la formulada 
pel Grup Parlamentari Regionalista i Socialista, sí 
serryor, conjuntament, relativa al seguiment i aprova
ció pel Parlament del Pla Director d'Ordenació Sa
nitaria. 

Secretaria, vol procedir a la lectura de la Propo
sició no de Llei? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Donada la importancia cabdal que han de tenir 

per a la nostra Comunitat Autónoma l'elaboració del 
Pla Director d'Ordenació Sanitaria, en base al qual 
s'hauran de prendre totes les decisions sanitaries, els 
Grups Parlamentaris Socialista i Regionalista presen
ten la següent Proposició no de Llei: 

l.-El Govern de la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears creara una Comissió de seguiment de la 
redacció del Pla Director d'Ordenació Sanitaria, de la 
qual formara part, arnés d'una representació del 
Govern, un representant per cada un dels Consells 
Insulars, un representant de l'Insalud i dos deIs ajun
taments. La Comissió es reunira periódicament amb 
l'equip redactor del Pla Director d'Ordenació Sanitaria 
per avaluar el seu treball. Una vega da redactat el Pla 
per l'equip tecnic, la Comissió de seguiment fara una 
avaluació final del mateix i emetra un dictamen no 
vinculat. 

2.-Una vega da el Pla Director hagi estat acceptat 
pel Govern, aquest el remetra al Parlament per a la 
seva tramitació, a l'empara de l'article 159 del Regla
ment Provisional del Parlament». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Pel Grup proposant té la paraula el Sr. Joan 

March. 
Tenen vostes concertat dividir-se el temps o actua 

voste tot el temps? 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
No ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Tots dos. Cinc minuts cadascun. 
Disposa, aleshores, de cinc minuts. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La Proposició 

no de Llei que es du a la Cambra és una Proposició 
no de Llei duta en pla constructiu, perque creim que 
un Pla Director d'Ordenació Sanitaria, com un Pla Di
rector d'Ordenació Territorial, és un instrument que 
ha de tenir la sanitat pública, la sanitat en general, per 
ordenar totes les actuacions que ha de fer en els prO
xims anys, i que aixo ha de ser una cosa que ha d'estar 
consensuada per tots els Grups Polítics, de forma que 
les distintes Administracions que hi pugui haver a una 
Comunitat Autónoma puguin emprar el mateix Pla. 

La nostra preocupació, per la qual s'ha dut aquesta 
Proposició, ha estat perque, si bé la competencia de fer 
aquest Pla d'Ordenació Sanitaria és de la Comunitat 

Autonoma, és del Govern Autonom, la Comunitat Auto
noma no té, en aquests moments, encara, totes les com
petencies en materia de sanitat, té competencies, fona
mentalment, en Ordenació Sanitaria, sÍ, en Promoció 
de la Salut, pero l'Insalud té competencies, la immensa 
majoria d'elles, en Assistencia Sanitaria, pero també 
tenen competencies en materia de sanitat els ajunta
ments i els Consells Insulars, tant les que ja tenien 
antigament com e1ements de les Diputacions, amb unes 
institucions molt importants tots ells, com les que la 
mateixa Llei de Bases de Regim Local els ha donat 
avui en dia. Aixó és un antecedent molt important. 

Hem de tenir en compte un altre antecedent, que 
en aquest moment encara esta vigent, que és el Mapa 
Sanitari elaborat pe1 Reial Decret 2.221/78, de 25 
d'agost, en el qual s'establien una serie de fórmules 
per fer el mapa sanitario Perque hi hagi un antecedent 
que la nostra proposta és una proposta que no surt 
elel quc altres vegaeles s'ha fet, ja en aquel! mateix De
cret que es feia en el 78, quan encara s'estaven mun
tant les pre-autonomies, en aquel! moment, es donava 
una representació, que nosaltres creim que el-a n1assa 
ampla, que no estava massa ajustada a la realitat, pero 
que ja cs veia que es tenia en compte per par! de I'Ad
ministració Central, en aquel! moment, la necessitat 
que les coses es fessin en coHaboració amb les distin
tes entitats que tenien materia sanitaria en les seves 
institucions. I-Ii havia, per exemple, el representant de 
l'entitat gestora de la Seguretat Social, hi havia un re
presentant deIs Ajuntaments, hi havia un representant 
de les Corporacicins Sanitaries, hi havia representants 
del mateix Ministeri a cada província o a cada Comu
nitat Autónoma, i hi havia, també, representants deIs 
organismes preautonómics que s'estaven creant en 
aquel!s moments. Per tant, hi ha antecedents que les 
coses es facin d'aquesta forma. 

El Mapa Sanitari fet a base d'aquestes institucions 
va ser aprovat mitjangant l'Ordre de 20 de febrer del 
1981 i, amb unes petites modificacions, continuaria avui 
vigent, modificacions, alguna que es va fer pel mateix 
Ministeri de Sanitat i, sobretot, s'han fet unes modifi
cacions provisionals per part de la Consel!eria de Sa
nitat, a una serie de Zones Basiques de Salut, d'acord 
amb el Reial Decret 137/84, a Palma, i que estan fetes, 
com ja die, de forma provisional. 

És un tema, per una aItra banda, s'ha de dir, que 
no és la primera vegada que el tracta aquest Parla
ment, perque ja el Grup Socialista, en el seu moment, 
es va preocupar per aquest tema i per la necessitat de 
revisar el Mapa Sanitari i, per tant, de fer, si es pot 
dir, com a un equivalent, un Pla d'Ordenació Sanita
ria a les nos tres illes, més adient, sobretot tenint en 
compte una série ti'elements que no s'hi varen tenir en 
el seu moment, com era la població de fet, la pobla
ció de dret i tota una serie de coses que, tal vegada, 
per la fórmula que en aquell moment es tenia respecte 
de la sanitat, no es tenien en compte i que, avui en dia, 
s'hi tenen. A 31 de gener de 1984 varem presentar una 
Moció sobre l'estat de salut de la població, la necessi
tat de fer una enquesta sobre l'estat de salut de la 
població, que era una cosa que nosaltres consideravem 
previa a fer un Pla d'Ordenació Sanitaria. En data tam
bé d'll d'abril de 1984, varem presentar una Proposició 
no de Llei on indicavem la necessltat de revisar el 
Mapa Sanitari de la Comunitat Autonoma, i aixo en 
I'abril del 84 ho varem presentar, en el juny d'enguany 
és quan la Conselleria es decideix a envestir aquest 
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tema, creim que hem de dir que és una passa impor
tant que la Conselleria hagi fet les actuacions perti
n ents, i que endemés que té la competencia damunt 
aixo i per fer-la, fins i tot, de la forma que ho ha fet, 
per dur endavant un Pla d'Ordenaació Sanitaria, pero 
ens va preocupar quan a les bases, les quals donaven 
lloc a la creació deIs equips o a la possibilitat de 
contractació d'un equip per fer aquest Pla d'Ordenació 
Sanitaria, que deia el següent: «A partir de l'a
nalisi exhaustiva de la informació continguda en 
els capítols anteriors i de directrius deIs organismes 
internacionals, de la normativa vigent en materia d'or
denació sanitaria i, sobretot, de les directrius emana
des de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, han 
cI'elaborar-se els criteris generals per a la planificació». 
No es tenia en compte, dins aquest mateix plec, la ne
cessitat, que jo crec que és una necessitat fonamental, 
que Lambé hi participassin les altres institucions amb 
compeU:ncies sanitaries: Insalud, els Consells Insulars 
i els ajuntaments. 

És per aquestes raons per les quals nosaltres hem 
presentat aquesta Proposició no de Llei, que té dues 
parts. Una, que, sense interferir la labor del Govern 
que té damunt aquesta materia, es cré una Comissió 
en la qual puguin emetre la seva opinió l'equip que 
elabori el Pla i, una altra vegada, una vegada que el 
Govern hagi aprovat, 11agi acceptat aquest Pla elaborat 
per aquest cquip i supervisat per aquesta Comissió, 
pugui venir en aquest Parlament perque es pugui con
sensuar. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Albertí, vol completar el temps? 
Disposa el'un temps de cinc minuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El dret a la 

salut és, indubtablement, un deis principals que elóna 
la Constitució als ciutaelans, i el concepte de com s'ha 
d'exercitar 8.quest dret en la prestació de serveis sani
taris, crec que és dins el cap de tothom que crea dis
tin tes opcions per arribar a prestar els serveis sanita
ris a la gent perque pugui gaudir d'aquest dret de la 
salut. 

Crec que en aquests moments es justifica més que 
mai, i comen~aré pel punt dos, que aquest Pla Direc
tor, aquest Mapa Sanitari vengui aquí pergue puguem, 
entre tots, 2.conseguir dues coses importants. Una: el 
nivell el'ap1'ofitament major deIs centres hospitalaris 
que hi ha avui, tant públics com privats, amb la fina
litat que amb una coordinació puguem treure el ma
xirn de rendabilitat social i económica a aquests llocs 
sanitaris i que tot vagi en funció que l'aprofitament de 
l'equip que hi ha muntat hospitalari a les nostres ilIes, 
sigui el primer punt a tenir en compte perque li tre
guem, com dic, la lendabilitat suficient, perque rendint 
el maxim cada un elels centres, tant privats com pú
blics, compliguem aquesta finalitat de donar la millor 
prestació sanitaria aIs usuaris, siguin d'una casta o 
siguin de l'altra. Pens que entre tots podríem, i po
drcm arribar, en aquesta Cambra, que , tenint en comp
te les distintes concepcions que hi ha de prestar el 
servei sanitari al ciutada, arribem al punt intermedi, 
en que ame I'aportació de tots els criteris trobem 
aquell que sigui el que dugui, per a un millor aprofita-

ment deIs centres i deIs mitjans que tenim, compIim 
més elonar millor prestació sanitaria al ciutada i, a la 
vegada, per arribar arnés ciutaelans amb aquesta pres
taCló sanitaria. 

Per aixo, el nostre Grup ha presentat, conjlUlta
ment amb el Grup Socialista, aques taProposició no 
de LIei. Pensam que és important, que aquest sí és un 
tema important, no només, com he dit, per la impor
tancia que té la sanitat a les nos11-es iHes, sinó per
que sabem, i no és cap secret, que hi ha distintes con
cepcions de prestació sanitaria que, possiblement, ... 
més ai11at que un govern d'un color tengui sempre el 
govern de les nost1'es illes. 1 sera bo que aqucst Mapa 
SaniLari servís, com a diL el Sr. Joan lVlarch, perque 
qualsevol gove1'n de qualsevol color polític el pogués 
fer servir i el pogués clur endavant, pcrque sigui real
ment el Pla Director d'Ordenació Sanitaria ele les IlJes, 
que sigui el més consensuat possible, perque tots el 
puguem dur endavant, sigui quin sigui el color de quí 
governi. 

Per aixo nosaltrcs hem., com dic, donat suport, és 
a dir, presentat, conjuntament, aques ta Proposició no 
ele Llei, i és bo que, quan vengui aquí, per aixo hi ha 
els representants que s'esmenten al parágraf primer, 
ja hi hagi tots aquells que tenen alguna cosa él veure 
amb la salut, ja hi hagi un representat de tates les 
institucions que tenen alguna cosa a veure amb la 
prestació saniLariá: el Govern, en primer lloc, per que 
és qui encarrega el Pla Director el'Onlcnació Sanitaria; 
el Consells Insulars, perque t enen ·també una part im
portant dins la sanitat; un representant de l'Insalud, 
que també té, en aquest moment, la major part ele 
rcsponsabilitat; i dos en representació elels Ajuntaments, 
que jo diría que no és limitatiu, sinó que s'hi podrien 
incorporar, fora de la Proposició no de Llei, aquelles 
persones, aquelles entitats que tenguin alguna cosa a 
dir en un tema tan imoprtant com és la prestació sa
nitaria a les nostres illes. Que aquest equip, aquesta 
Comissió es reuneixi amb l'equip, periodicament, nos
altres creim que seria bo que fos cada dos mesos, a 
mesura que vagin fent, per tal d'avaluar el que han 
fet, per veure en quins punst hi ha acord, per aportar 
els distints punts de vista sobre la prestccció sanitaria 
eles de la seva propia situació en aquest camp, el punt 
de vista d'Insaluel és important, el elel Consells Insu
lars és important, i el elel Govern, logicament, és el 
més important, a fi que si es van conciliant idees per 
fer un bon Pla d'Ordenació Sanitaria, quan vengui en 
aquesta Cambra, tenguem molt av(\m;at per arribar a 
un acord, que ha de dur, indiscutiblement i, per da
munt de tot altre raonament, que la prestació sanita-
ria a les nostres illes, sigui la millor. '. 

Jo pens que aixo és un anhel de tots els Grups re
presentats en aquesta Cambra, per ventura des de dis
tintes concepcions ele com s'ha ele fer, per ventura no 
estam el'acord en com s'ha de fer, en el que sí crec que 
estam tots d'acorel és que hem el'intentar dur el millor 
nivell de sanitat a les nostres illes, perque aguest dret 
que tenen els nostres ciutadans sigui realment escalo
nat i donat per les institucions públiques i privades, 
conjuntament, que hi ha i que tenen I'obligació de 
fer-ho. - ; 1 

Per aixo pens que aquesta Proposició no de L1ei nO 
pot tenir !'oposi.ció de ni ngú, perque el que esta en 
ella é.s senzillament aqllest ret, entre tots, entre tots 
els que fenirn respoD abilitats de prestacions sanita
ríes cap al poble, volem fer la millor prestació sani-
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taria. Repetesc, tots sabem des de distmtes concep
cions d'aquesta prestació, pero si aconseguim, amb un 
debat ampli, amb un debat positiu, amo un debat on 
aportem, a més d'idees, mitjans que hi ha avw en dia 
al servei del poble, crec que tots podem aconseguir 
aquí, en aquesta Cambra, si després del scguiment que 
hagi fet la COIllÍssió, després de les aportacions que 
hagi fet aquesta Comissio des del punt d'experiencia 
que té, de coses que no van bé i de coses que van bé, 
puguem arribar amb aquest punt a in ter tal' consen
suar en aquesta Cambra, entre tots, aixo que jo he dit 
quan he comel1(;:at: el dret a la salut no sera mai total 
si per part de les institucions responsables no hi ha la 
~ntenció i la voluntat de donar la millor prestació sani
taria que es pugui donar a les nostres ilLes. 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, mol tes gracies. 

EL SR. PRESID>ENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. 
Pel Govern, t~ la paraula el Conseller de Sanitat, 

Sr. Gabriel Oliver Capó. 

EL SR. OLIVER CAPO: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El passat dia 

27 de juny, el Consell de Govern, a proposta del Con
seller de Sanitat i Seguretat Social, aprc.vava el Plec 
de Clausule" pel qual s'haura de regir la contractació 
de l'assistencia tecnica per a l'claboració del Pla Di
rector d'Orclenació Sanitaria de la Comunitat Autóno
ma de les IlIes Balears. La dita contraciació, una ve
gada que s'han seguit els tramits reglamentaris, s'ha 
adjudicat, recentment, al concorrent que millors con
cicions i millor oferta havia presentat. Amb aixo pre
tenem realitzar, mitjan~ant l'equip tecni~ adjudicata
ri, els treballs i estudis necessaris per a l'elaboració 
del dit Pla Director. F.s a dir, la Conselleria de Sanitat 
pretén aconseguit- l'instrument tecnic adequat sobre el 
qual es puguin adoptar les decisions que estimi perti
nents per al desenvolupament de l'acció política que, 
amb caracter indeclinable i indelegable, necessariament 
ha de decidir exclussivament aquella, per dotar la nos
tra Comunitat Autonoma de l'Ordenació Sanitaria, la 
qua!, a la vegada que respon als criteris que en mate
ria sanitaria suporta i defensa el Govern Balear, i els 
corrents ideologics que l'informen, sigui, si més no, la 
millor ordenació per atendre les moltes necessitats 
que en el camp de la sanitat senten els r..ostres ciuta
dans, i que, ara com ara, unanimement es reconeixen 
insuficientment atesos, especialment per les institu
cions públiques que detenten, a hores e:1.'ara, compe
tencies molt amplies, sobretot, en l'area de l'assisten
cia sanitaria. El que fins ara s'ha fet en materia d'Or
denació Sanitaria a Balears és poc, podríem dir que, 
practicament, solament s'ha realitzat l'ordenació que es 
comprenia en el Mapa Sanitari, aprovat per Ordre Mi
nisterial del 11avors Ministeri de Sanitat i Seguretat 
Social, de data 20 de febrer del 81. Es trélcta d'un tre
ball meritori en que varen aportar les seves idees i 
coHaboració un nombrós grup de professicnals, empero 
que resulta insuficient avui, tot i més no comptant 
amb aspcctes importants a considerar, a una compler
ta planificació i ardenació sanitaria, que solament es 
limitava a assenyalar circunscripcions territorials. Era 
una simple ordenació territorial que pot ser valida com 
a primer pas i com a suport de metes fu!ures, pero no 
ens pot salisfer, no és a bastament. 

A més a més, per les vicisituds polítiques adminis-

tratives que de llavors fins ara s'han prodlÜt a IEspa
nya i, en concret ,a la nostra Comunitat Autónoma, ha 
restat sense desenvolupament, i el seu acompliment ha 
esdevengut impossible, que les previsions legals que en 
elles contemplaven i que havien de ser desenvolupa
des pel Ministeri de Sanitat i per l'entitat gestora de 
la Seguretat Social en materia sanitaria. Insalud, no 
s'han aplicat, ni han estat adoptades, en cap moment, 
les mesures d'estructuració de serveis que implicava 
ni els programes precissos d'adaptacions i construcions 
per a la dotació deIs mitjans institucionals necessaris 
a cada area per al compliment de les funcions sani
taries. 

Al mateix temps, és de res saltar que malgrat les 
corporacions i els estaments interessats que es consi
deressin afectats podien efectuar les aHegacions que 
es considerassin oportunes, és cert que no es va efec
tuar cap aHegació, la qual cosa prova que ]'ordenació 
territorial que s'l1i con tenia era en aqudls mornents 
acceptable. Solament el Govern ele la Comunitat Auló
noma, respectuós sempre amb la ]egalité:t vigent, ha 
vengut elesenvolupant en la mesura del possible el 
cOl11p1'ol11Ís que pe1' a totes les Aclminislracions Públi
que s suposava la necessaria dolacill cle]s mitjans instru
mentals perque a les clem2rcacions territúrials ele Ba
lears en I'area sanitaria es puguin atenelre adequada
menl els ciutadáns de Balears. Cosa que prava 
l'ambiciós Pla de Centres Sanitaris Locals en fase 
d'exer::ució 2VaU¡;atla i que, una vegada encarrerit, con
vertira Balears en I'Wlca CO!11unitat Autónoma que di s
posi a tots els municipis i fins i tot a nuclis de població 
que per la seva importancia o les seves característiques 
rurals o turístics ho justifiquiú, d'un centre sanitari 
on poder atendre clignament els seus ciutadans, tant 
en les atencions de salut pública que E són propies 
avui a la nostra Conselleria, com fonamentalment en 
]'assistencia sanitaria, la responsabilitat de la qual, avui 
per <1vui, és d'incumbencia d'altres Adll1inistracions 
Públiques i, molt especialment, de l'Insalud. 

Empero, ja deim que aixo, per molt que sigui, no 
és a bastament, "olem, i ens hem imposat el deure de 
fer més perque la sanitat a Balears arribi a ser orde
nada racionalment, perque la sanitat a Balears arribi 
a satisfer les justes demandes deIs seu s ciutadans, per
que la sanitat a Balears arribi a superar les greus de
ficiencies que l'area assistencial presenta. 1, per acon
~eguir-ho, hem de fer feina, i l'hem de fer fidels a la 
notra concepció de la sanitat, i sota la nost1'a própia 
responsabilitat, sense perjudici de comptar, en ser 
convenients i necessari, amb la coHab::Jració i amb 
l'ajud d'aquells al tres organismes que ens puguin aju
dar en la nostra tasca, que la nostra tasca sigui de 
l'eficacia més gran, i que actuln com a coadjugants, no 
com a censors, a aconseguir la millor orc¡enació per a 
la nostra Comunitat. Tot aixo, empero, sota les direc
trius i. concepció que de la sanitat té qui governa, sense 
pcrjudici que el governant procuri, en la mesura del 
possible, assolir el consens i respectar, i [ins i tot 
acceptar, si és el cas, els criteris de l'oposició i/o de 
les minories. 

Nosaltres no pretenem posar imposicions a ningú, 
soI s pretenem realitzar una tasca, uns estudis eminent
ment tecnies, que permetin millorar la situació de la 
qual hem partit, no pretenem posar una imposieió a 
ningú, i menys encara una normativa que obligui la 
nostra Comunitat pel moment, per ara, soIs portarem 
a terme els treballs necess:lris per ser debatuts en el 
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seu moment, amb les organismes interessats i presen
tant corresponure daVan( la Cambra per al seu debat 
1'0rdenaclO que en reSUlti. 

Mal cap lJovern no sotmet el seu treball per pre
parar aCClOns tumres de govern o projectes normanus 
al con¡r01 de cap LomlSSlO de segmment, ni a l'avalua
ClO d'altres orgamsmes, mai no smmet els seus tre
balls, men¡re s esran realitzant a la supervisió d'altres 
orbanlsmes als quals, preclsaluent, en tol cas, ha de 
supervIsar eH. Cosa ben dlterent és que es compti amb 
la COl'1aboració d 'aLtres orgamsmes per a la realitza
CIÓ deIs treballs tecUlcs, coaaboració que, tanmateix, 
han de donar obllgatoriament, en ser demanada, que 
l'AdmmistracIó Públlca, en darrera instancia ha de fun
cionar en base a un sistema de jerarquització, en el 
qual, sense perjudici de l'autonomia que a cada Admi
rus LraC¡Ó li vengui reconeguda per les Heis, totes elles 
han de tendir a aconseguir que el seu funcionament 
sigui de l ' mJllol- efidl ' ia, 11 bé de tot5 els adminis
traes, mitjan!;aUl le lecniques que els administrativis
tes coneixen com a tecniques de reducció a la unilat, i 
alxí ha reconelx expressament l'article 40.1 elel nostre 
Estatut el'Autonomia. 

En aqll ' sl -en til, hem de recordar que el Gover.n 
respon ele In seva ges tió davant del Parlamen t, e mpero 
no <.lavant cap Comissió de seguimenl, ja que, como 
deim, el r Sulla.t el ls lreballs qlle rcalilZara la onse
Ilcrin d Sanila l, J1l!ljan!(é1n t l'eqllip el' islencia l(~C
nica ajudi atari, sera SOlmé , en e l seu momcnl, a la 
onsicle ra ió cl'aqlles u· Cambra. 1 h [ ,11' aLenent e l 

que preveu I'article 159 del ReglamenL Provisional d&:; 
a ambra, p erque coincidim amb els Crup que fan 

ague ta Proposició en la capi tal imporl~mcia que ha. 
d tenir el Pla Direclor cI 'Ordenació anitaria per a 
la nostra Comunitat Autónoma, que no hem d'oblidar 
que el que el dit m-ticle contempla no és una obliga
ció del Govern, sinó, al contrari, un dret del Govern a 
remetre el Pla, demanant el pronunciameut de la Cam
bra. D'altra banda, el nostre Estatut indica en el seu 
article 10.12 la competencia exclusiva de la nostra Co
munitat en materia de sanitat, segons la doctrina ju
rídica més unanime concebuda com a salut pública, i 
no com a assistencia s:mitaria, és a dir, concebuela com 
a la sanitat a canee de l'Aelministració Central, histó
ricament. 1 a l'article 11.7 estableix la competencia de 
la nostra Comunitat Autónoma en el desenvolupament 
legislatiu i l'execució en materia de coordinació hos
pitalaria, i més encara, la delimitació del mare terri
torial en materia sanitaria, també és contemplada com 
a una competencia exclusiva de les Comunitats Auto
nomes, com no podia ser menys, a l'article 10.1 del 
Reial Decret 137/1984, d'U de gener sobre Estructures 
Basiqu es de Salut que} a més a més, hem de resf¡altar 
la 16gica ol-laboració que l'In alud els ha de prestar 
pe!' a I'ap licaci ' ~ adaptació deis criteri ' generats de 
la planificació ten-Horial O el que é igual. que l'Insa
luC! ha d pres tar la coHaboració a l G vern de la Co-
1l1unital AULOl1 ma pel' rcalitzar adeqlladament els tre
ball ' del Pla que s 'elabora per la Con elleri de Sa
niLa t L Seguretat Social, a ixl ho esperam, i encara més, 
cstam segurs qLIC s I'a ,ixL 'i bviament, li seran de. 
manaLs per la clila onselleria toles aquelles dades i 
informaci6 precisa perque el t rebalL e reaJitzi amb la 
major perfecció possible, igualment com es [ara res
pecte deIs Consells Insulars i deIs ajuntaments, quan 
sigui necessario 

És evident que tots aquests organismes poden 

han de coHaborar, la seva coHaboració és, fins i tot, 
legaLment oOllgaaa, pero el que no podem pensar ni és 
aamlSSlble es el contrari, és a dlr, no la c01'1aboració, 
smó que ells ens supervisll1 i facin el seguiment del 
trebau que legalmenl 5015 compet a la Conseuena de 
SaniIat i Seguretat Social, la qual competencia no pot 
abandonar en absolut, no pot abandonar encara que 
voigués, que la competencia és sempre absolutament 
irrenunciable, i així 110 manifesta de manera rotunda 
la vigent Llei de Procediment AdministratlU, que en el 
seu article 4 ordena ,<1a competenCla és irrenunciable 
i s'exercira precisament pels organs administratius que 
la tenguin atribuida com a propia». En vista d'aixó, 
el Govern de la Comunitat Autonoma que té al seu 
carrec la competencia de l'Ordenació auit~lJ:ia de les 
nostres iHes i, per descomptat, de la reu!jlzació d-ls 
treballs que acondlleixen no pot ni ha cl'aballdonar-Ia 
ni sOlmetre-Ia a control de cap Comi sió tle guiment, 
sense perjuelici que el Pla que resulti, en el seu mo
m.ent, sigui sotmes a la consideració de! Parlament. 

Aixó no obstant, i perque entenem que és sempre 
políticament desitjable i elemocraticament loable comp
tar amb la major coHaboració possible, guanyant quan
tes més voluntats millar, així com el major consens 
entre opcions divergenLs, incloent el re pcc te per les 
minories, en esser possib lc, la onselleria onsidera 
adeqüat comptar amb un 011 ell cl'expel'l , en el qual 
es tenelria en compt que hi queda Si11 repl- sentats els 
tres Consells Insulars, sense perjudici que s'hi incorpo
rassin puntualment per designació experts p ertanyents 
a d'altres entitats, com I'Insalud o els ajuntaments, pel 
que fa a qüestions en les quals poguessin restar afec
tats substancialment, si n'és el caso 

Per aixo, amb la rcdacció actual, nosaltres creim 
que no es pot donar suport a aquesta Proposició no 
de LIei. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Pe1 Grup proposant, el Sr. Joan March té la pa

raula. 
Es divideixen el temps una altra vegada. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Bé, en primer 

lloc he de dir que és un avanc; que el Sr. Conseller 
digui que té la intenció de presentar aquí, en el mo
ment que aquest Pla igui acceptat pel Govera, el con
tingut del maleix :'\. debat d'aquest PadamcnL Crec que 
ja és UJ1 avan<;, si bé, per suposat, el mant niment de 
la Moció en aquest entil é perque la Con lIeria de 
Sanitat, moItes vegades, cal fer una serie d'actuacions 
que s'han aprovat en aquest Parlament, elesprés enca
ra les tenen per dur-se a terme, com hem estat discu
tint en sesslons passaeles, butlletins, coses, tal vegada 
molt manco importants, peró que fa molt de temps 
que havien el'haver-se dut endavant per 12_ Consellelia 
de Sanitat i encara no s'han realitzat i, l~er tant, és a 
dir, tenint i respectant que la Conselleria té aquesta 
intenció, creim que quedara molt més cIar que el Par
lament aprvvi el se On punt el la Proposició no de 
LIei, perque. d'aqu. sta fom1a, i bé també la Proposi
ció no de LIei no vincu la d'una forma t2.xativa el Go
vern, quedara molt més cIar quina és la intenciá 
d'aquesta Cam bra. 

Respecte del primer punt, jo cree que he xerrat 
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tot el temps que la competencia, quant a ordenació 
sanitaria, és una competencia del Govern Autonom, i 
que he xerrat tot el temps del respecte que tenim al 
fet de tenir aquesta competencia i que, per tant, no 
li volem llevar. La Comunitat Autónoma, el Govern 
Autonom té aquesta competencia, pot dur a terme el 
Pla, com ell havia proposat que el volía dur, i com ha 
manifestat que el vol dur, pero el que passa és que 
nosaltres farem una consideració. La veritélt és que res
pecte de les competencies en materia sanitaria, el Go
vern Autonom té una part, i no la més .important de 
les competencies saniUlries. Per tant, donat que hi ha 
molts d'antecedents que a totes bandes, com s'estan 
fent aquests tipus de Plans d'Ordenació, la mateixa 
Generalitat de Catalunya, en la qual el Sr. Conseller 
moltes vegades s'aconsella respecte de com es fan 
aquests tipus cl'actuacions, va ser una actuació on va
ren intervenir tots els estaments que abans he assc
nyalat, quan he fet referencia al Decret que va crear 
la forma com s'havia de clur a terme el Mapa Sanita
ri en el 78, i altre';, i sen se, podem dir, que la Genera
litat tengués cap tipus de problema respecte de si es
tava, de qualque forma, no fent ús exc!usiu de la seva 
compelencia, les competencies es poden delegar, i te
nint clar que la competencia és ele la Comunitat Au
tonoma i del Govern Autónom, pot fer clquests tipus 
d'actuacions, i aixo no conculca la seva competencia. 

És a dir, nosaltres creim que tant el primcr punt 
com el segon punt són respectuosos re::;pecte de les 
competencies que té el Govern Autonom, r;o volem, per 
res, interferir en aquestes competencies, el que si \;0-

lem és assegurar que el que resulti d'aquestes actua
cions pugui ser realment desenvolupat en els próxims 
deu anys per qualscvol administració que hi pugui ha
ver en el govern de la Comunitat Autonoma. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Albertí, té la paraula. 

EL SR. ALBERT! PICOfNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller, 

j he eseoltat 8mb molt deteniment la seva exposició, 
cree que ha estat una exposició clara, pero hi veig 
unes pe lites contrildicciol1s. Voste ha parlat de la Co
munitat Autónoma, i és ver que la Comunitat Auto
noma té les competencies, el que passa és que el Go
vern de la Comunitat Autónoma és una part de la Co
munitat AutGl1oma, i no és tota la Comunitat Autono
ma. Aleshores, aquestes competencies que té la Comu
nitat Autónoma i que, per delegació del Parlament, 
perque el Govern emana del Parlament, les té el Go
yerno Posar una Comissió de seguiment jo crec que no 
és interferir, en absolut, la iniciativa de la Conselleria 
de Sanitat, perque si pensas que fos interferir, no hau
ríem compartit la Proposició no de LJei. Pensam que 
la complementa i en funció del tercer punt, en funció 
que voste mateix ha dit que la duria aquí, bé, creim 
que és molt millor que vengui el més informada pos
sible, perque aquí es puguin fer, amb menys temps, 
més coses. És <1 dlr, si '10 hi hagués el tercer punt so
braria, per ventura, la Comissió de seguiment. Jo no 
entenc perque a vos!e Ji sobra o, millor dit, no la vol, 
pe! que ha dit, que no és de cap manera que el Par
lament vulgui interferir la tasca que ha de dur a ter
me la ConseIleria de Sanitat. 

-

Un aItre punt de la seva exposlclO, que jo, en de
més, l'he escoltada molt bé, perque l'ha dita en un 
catala perfecte, perfecte, crec que, com que ho duia 
un poc escrit, jo li rectific amistosament, no es trac
ta de donar la veu a les minories, voste veura, quan 
votem, que els que han fet aquesta Proposició no de 
Llei no són les minories d'aquesta Cambra. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. 
Sr. Conseller, té voste la paraula . 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Bé, indubtabJcment, el Govern de la Comunitat Au

tónoma no és la Comunitat Autonoma, pero sí que he 
citat l'artic!e 40.1 on diu «com a 6rgan superior de 
l'Administració Comunitaria», és a aixo que em refería 
quan ho he dit. 

Pcr altra part jo, cn el scgon punt de la Propo
sició no ele Llei, efcctivament, he elonat a eniendre, 
crec que molL claramcnt, que sí hi estava d'acord, i 
he donat a entenelre que amb la reelacció del primer 
punt, si hi entra ven els tres Consells In~ulars, tamb¿ 
hi estic lotalment d'acord, si cridant punlualment i en 
aIlo que els pugui afectar l'Insalud o els distints ajun
taments, com ha dit voste abans, perque coHaborin en 
aquesta Comissjó, pero cree que el Parlament el que 
no pot voler fjcar aquí són altrcs organs externs a 
aquest Parlament nostre, és dir, com nosaltres no ens 
aficam clins Insalud o clins les c;ompetencjes del Go
vern Central. Jo crec que redactada amb aquestes con
elicions, per a nosaltres és totalment acceptable. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Pel Grup Esquerra Nacionalista-PSM, té la paraula 

el Sr. Sebastia Sena Busquets. 
Disposa voste de deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gra.cies, Sr. President. El nostre Grup, una pe tita 

minoria d'aquest ParJament i d'aquesta Comunitat Au
tonoma, vol fixar la seva posició, sobretot, a partir 
d'un fet que en aquests moments constatam una ve
gada més dins el que ha estat l'Autonomia aquests dos 
anys i busques. 1 la reflexió és el desfasament existent 
entre la tasca de l'Executiu, el Govern, que fa Decrets 
o no en fa, que té una actuació, i clesprés els debats 
i iniciatives parlamentaries, de tal manera que avui, ja 
el debat és entre la iniciativa de dos Grups Parlamen
taris i un Goyern que ha fet un Decret i que pareix 
que comen<;a a caminar. Nosaltres clemanaríem que 
aquesta desconnexió, aquest desfasament deixi d'existir 
i que posem tots els Grups Parlamentaris, i logica
ment el Govern, tota la feina, totes les possibilitats de 
que disposam, tecniques i polítiques, per fer que aques
ta Autonomia funcioni tan conectament com sigui pos
sible i que demostrem I'eficacia de l'Autonomia als po
hles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 1 
que les clisquisicions i debats que hi ha siguin reaIs 
per resoldre problemes concrets de la vida quotidiana 
per millorar i per anar cap a un futnr que, en defini
tiva, benefici'i tots e!s sectors socials i també alió que 
es diu els representants deIs pobles d'aquestes illes 
aquí representades. 
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Per aixo, nosaltres hem observat que el Govern ha 
fet, fa avan¡;os limitats, hem observat bones intencions, 
hem observat que sí, que camina, d'alguna manera, la 
Conselleria de Sanitat, en aquest cas, pero, evident
ment, la proposta deIs Grups Parlamentaris Socialista 
i Regionalista pensam que complementa, pensam que 
millora, pensam que no desfa en absolut la idea del 
que pot ser el poder, del que ha de ser l'oposició, del 
que és la democracia parlamentaria. Creim, per tant, 
que és un tipus de plantejament de política sanitaria, 
que pot ser positiu en tant que hi participa més gent 
a 1'hora de discutir, a l'hora d'elaborar les propostes 
del Pla Director d'Ol'denació Sanitaria. 

'Esquerra Nacionalista-PSM ha de fer observar, 
pero, que tant el Consell d'experts de que ens ha par
lat el Sr. Conseller de Sanitat, com aquestes Comis
sions que el Grup Parlal11entari Socialista i Regionalis
ta ens han cxposat no són el que nosaltres entenem 
s u[icients, en absolut, per al que hauria de ser una 
verladera representativitat. Nosaltres entenel11 que les 
COl11issions que e'i fan d'experts, de seguiments, etc. 
han de i'ugir d'idees burocratiques, d'idees només de 
representanls de les diverses adminis1racions, i pen
sam que s'hauria de donar porta oberta a la partici
pació de coHectius professionals que són els que exer
ceixen i han d'exercir l'atenció sanitaria, i també pen
sam que la informació i participació adcquada deIs 
llsllaris de la població hauria de ser possible dins tot 
aquest tipus de plantejaments. 

Per lanl, Esquerra Nc::cionalista-PSM, si bé creu 
que el Govern camina per un terreny d'ordenació sa
nitaria, si bé creu que la proposta socialista i regio
nalista és una passa més, positiva tecnicament, pero 
també amb una convicció ideológica de funcionamcnt 
i de fu1ur d'aquesta Autonomía, que haurien d'anar un 
poc més enl!a en 2_questa participacíó de coHectius de 
professionals de h sanitat i una informació i partici
pació deIs usuaris, és a dir, de la majoria de població, 
creim que malgrat hi hagi tots aquests emperons, tots 
els Grups Parlamentaris, i nosaltres els primers, po
dem estalonar la proposta Socialista i Regionalista. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Cosme Vi

da!. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La pos

tura i, conseqüentment, el vot del Grup Popular sera 
coherent, com sempre, amb el que ha exposat el Go
vern, per boca del Sr. Conseller de Sanitat. 

Nosaltres, com ha dit eH molt bé, i l'he entes per
rectament, no només perque ha parlat en catala, sinó 
perque endemés m'havia facilitat el text de la seva in
tervenció i, per tant, faré gracia de no repetir-lo, sinó 
de sintetitzar-lo, ell ha dit molt cIar que mai cap Go
vern sotmet els seus treballs per preparar accions fu
tures de Goven1 a projectes normatius al control de 
cap Comissió de seguiment ni a l'avaluació d'altres or
ganismes que li estan subordinats, etc. Ha dit, i aixo 
és molt important, que en aquest sentit hem de recor
dar que el Govern respon de la seva gestió davant del 

Parlament, ha dit, pero, que no davant cap COl11issió 
de segmment, ja que, com deiem, el resultat deIs tre
balls que realltzara la Consellena de Sar:.itat, mitjan
<;ant l'equip d'asslstencia técnica adjudica1ari sera sot
mes al seu moment a la consideració d'aquesta Cam
bra. I el més important, o també molt important és 
que ha dit que coincidíem amb els Grups O que e11 
coincldia an1.b els Grups que tan aquesta Proposició 
en la cabdal importancia que ha de tenir el Pla Direc
tor d'Ordenació Sanitaria per a la nostra Comunitat 
Autonoma, pero que no hem d'oblidar el Clue el dit ar
ticle, l'article 159, del qual aquí s'ha parlat del Regla
ment Provisional de la Cambra, contempla que no és 
una obligació del Govern, sinó, al contrari, un dret del 
Govern a remetre el Pla demanant el pronunciam,ent 
de la Cambra. Finalment, ha manifestat que soIs com
pet a la propia Conselleria de Sanitat i Seguretat So
cial. la qual competencia no pot abandOl'jar en abso
lut, i no la pot abandonar encara que volgués, pero la 
competencia és sempre absolutament o perqué la com
petencia és sempre absolutament irrenunciable, i així 
ho manifcsta de manera rolunda la vigent Llei de Pro
cediment Administratiu, de 17 de juliol de 1958, que 
en el seu article 4t ordena: <da competencia és irrenun
ciable i s'exercira precisament pels organ<: administra
tius que la lenguin atribuida com a propia. Finalment, 
ha dit que la Conselleria, que considera aclequat comp
tal' amb un Consell d'experts en el qual es tendria en 
compte que quedas sin representats els tres Consells 1n
sulars, sense perjudici que s'inco(porassin puntual
ment, per designació ele la Conselleria de Sanitat i Se
guretat Social, experts pertanyents a altres entitats 
com l'Insalud, els ajuntaments, etc., etc. 

Per tot aixo, endemés d'entendre perfectament el 
text en cataH.l, jo i nosaltres hem entes perfectament 
el que ha dit el S;'. Albertí, malgrat ho hagi dit en ma
llorquí, perquc també l'entenem. 1 l'hem entes en el 
sentit, i eslam completament d'acord amb el Grup Re
gionalista, ho hem entes en el sentit que ha dit, molt 
clarament, hi coincidim plenament, el dret a la salut 
de tots els ciutadans. Estam d'acord, estam d'acord en 
aquest aspecte, i continuam estant d'acord amb el 
Grup Regionalista, en aixo som majoria, pero amb el 
seu Portaveu jurídic, i no el que ha dit ara, perque no 
ho ha dit, pero el que ha dit, que crec que és aplica
ble a la Moció, a l'anterior Moció, el! ha cital expres
sament l'artic1e 159 i ha dit el mateix que ha dit el 
Sr. Conse11er de Sanitat. 

Per tant, com que estam completament d'acord 
amb el Grup Regionalista i, endemés d'entendre el ca
tala, el mallorquí, entenem i assumim le., lIi<;ons jurí
diques, volem estar també d'acord que si transaccional
ment es canvias la primera part, i no s'imposas una 
Comissió de seguiment, sinó que es nomenas una Co
missió Assessora per a l'elaboració d'aquest Pla Direc
tor d'Ordenació Sanitaria, Assessora, d'experts, com ha 
dit, jo l'he entes pcrfectament, al Sr. Conseller, po
dríem dir que sí, pero si aixo no es canvia, hem de 
dir que no, per estar precisament d'acord amb el Gnlp 
Regionalista. I hem de dir que sí, d'acord amb el 
Grup Regionalista i amb el PSOE i amb el PSM i amb 
tota la Cambra, que una vegada que aquest Pla Direc
tor hagi estat acceptat pel Govern, aquest es remetí al 
Parlament per la seva tramitació, a l'empara de l'arti
ele 159 del Reglament Provisional elel Parlamento 

En conseqüencia, el nostre Grup votara, sempre, 
com té per costum, coherentment, i en cas que no es 
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canvil aquest primer punt, no li podrem donar suport, 
per les raons que he expressat, i sí el donaríem al se· 
gon, naturalment. 

Moltes gra.cies, Sr. President. Moltes gracies, Sres. 
i Srs. Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Triay, té la paraula per qüestió d'ordre. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sí, per una qüestió d'ordre, Sr. President. A la vis

ta que fan una proposta de tipus transaccional, dema
nar el compliment del Reglament, en el sentit que és 
impossible una transacció, quan no hi ha esmena. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té voste tola la raó. 
Per lant, nc; (S ¡)ct aclmetre aquesta esmena tran

saccional, perque el nostre Reglament no ho prevcu. 
1 no em queda més rernei, aleshores, que passar a 

votació de la Proposició no de Llei, tal i C0111 esLa for
mulada. 

Sí, don la paraula per qüestió d'orelre. 

EL SR. LAFiJENTE LÓPEZ: 
Bé, no és que jo tcngui res a dir quanL a la Pro

posició presentaela per nosaltres i pel Grup Socialista, 
pero el que sí volia dir al Sr. Triay és que, al meu en
tendre, l'article 119.3 permet una eS111ena, Jeta en col
laboració ele tots els membres de la Cambra. Per tant, 
aquí diu que «es podran admetre a tramit es menes de 
transacció entre les que ja estan presentades i el text 
del Dictamen ... ». 

(Remors). 
Per tant, bé, maldament sigui, el criteri, el criteri 

ampli ha de fer que el text del Dictamen, cree que si 
tothom si esta d'acord, les es menes es podrien fer. 

Res més, gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies de le.> seves intervencions. 
Aquesta Presidencia, escoltada la Mesa, sotmet a 

votació la Proposició no de Llei, tal i com esta formu
lada. 

1 deman a la Cambra: 
Les Sres. i Srs. Diputats que aprovin aquesta Pro

posició no de LIei, es vol en posar drets , per favor? 
Volen seure? Moltes gracies. 
Se'm demana que es faci la votació punt per punto 

Hi tenen dret i, en conseqüencia, s'accepta la pro
posta. 

1 deman, aleshores, quant a l'apartat primer: 
Les Sres. i Srs. Diputats que estiguin d'acord amb 

el punt primer, es volen posar drets, per favor? 
Secretaria, vol procedir al recompte? 
Poden seure, moItes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 

volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moItes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 

ha. 
Quant a l'apartat segoD: 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es VD

len posar drets, per favor? 
Queda aprovat per unanimitat. 

El resultat de la votació ha estat el següent: A fa
vor del primer apartat, 31 vots; en contra, 19; absien
cions, cap. 

El segon apartat ha quedat aprovat per unanimi
tato 

Aquesta Presidencia decreta un descans de quinze 
minuts. 

III.-2) 
EL SR. PRESIDENT: 

El punt següent és la Proposició no de LIei, que 
va tenir entrada en el Registre Gencral amb ej númc
ro 914, presentada pel Grup Parlamentari Socialista i 
relativa a la vacQ'1ació infantil. 

Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura de la Pro
posició no de Llei? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Coorclüucir) d'ac~uacions per él la vaccmaclO lnWQ

~il.- Els informes de distints serveis de salut escolar 
que funcionen depenents de l'Ajuntament de Palma i 
del Consell Insular de Mallorca, indiquen que el nivell 
de vacunació infantil a Mallorca podria estar per da
vall del 50 % del que hauriu de ser. El conjunt e1'aques
tes dades és completament extrapolable al conjunt de 
la Comunitat Autonoma, segons els informes que es te
nen al respecte. 

Per tot aixo, el Grup Parlamentari Socialista pre
senta la següent Proposició no de Llei: 

l.-Que es dugui a terme una acció coordinada en
tre la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, l'Insa
lud i els serveis de salut escolar deIs Com:ells 1 'lsulars 
i de l'Ajuntament de Palma, per tal de posar en mar
xa un conjunt d'actuacions tendents a augmentar el 
nivell de vacunació e1els infants de la nostra Comuni
tat. 

2.-La Conselleria ele Sanitat i Seguretat Social es
tablira un registre únic de vacunacions, al qual s'hau
ran de subministrar tot tipus de dades que s'obtenguin 
sobre aquest tema. Així mateix facilitara totes les da
des a les entitats que coHaborin a l'organització del re
gistre, 

3.-Les vacunacions seran efectuades sempre sota 
la supervisió de la Conselleria de Sanitat, indistinta
ment pels serveis de la propia Conselleria o per l'In
salud, a través deIs Centres de Salut. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Per defensar la Proposició no de Llei, té la parau

la, pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr. J oan March 
Noguera. 

Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Haver presentat aquesta Proposició no de LIei, per 

part del Grup Socialista ha estat a causa que hem ten
gut coneixement, a través de consultes amb el grup 
que du la sanitat escolar en el ConseU Insular de Ma
llOIca, també a l'Ajuntament de Ciutat i també hem 
consultat un poe la impressió que es té del que s'esta 
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fent, també, a través del Consell Insular d'Eivissa i 
Formentera, respecte del grau de vacunació de la nos
tra població infantil. 

És un tema molt important, és a dir, si, d'acord 
an"lb les nos tres dades és així, i ara llegiré les que es
tan publicades, podem dir, oficialment que la nostra 
població infantil esta vacunada a un 50 %, tan soIs, de 
promedi, és un problema inlportant, un problema que, 
püdríem dir, no es dóna al nivell de la nostra Comu
nitat Autónoma, la primera en renda per capita dins 
l'Estat, crec que seria necessari que els serveis que es 
dediquen a la vacunació haguessin obtinguts uns resul
tats molt més elevats que els que s'han fet fins ara. 1 
creim que, fonamentalment, aixó ha estat per una fal
ta de coordinació, i que aquesta falta de coordinació 
que hi ha hagut i'ins ara es pot subsanar si hi ha bona 
voluntat política per part de les distintes Administra
cions que tenen competencies o que estan actuant en 
aquest sector. 

Concretament, hi ha unes dades, publicades recent
ment pels serveis de sanitat escolar d e l 'Ajuntamen t de 
Ciutat, que damunt l.426 casos enquestaLs cl'inrants que 
van a primer d'EGB, s'ha vist que només eren vacuo 
nats un 40 0,'0 , s'ha vist, després, que a cinque, danlwlt 
1.392 casos enqueslats, només el 55 % és correctament 
vacunat, i a vuite, només és vacunat, damunt 731 ca
sos, el 19 %. Cree que la mostra és bastant significa
tiva del que és a Ciutat el grau de vacunació. Pero no 
tan soIs és aixo que les estimacions que fa el grup de 
sanitat escolar a' nivell del Consell Insular de Mallor
ca i també el que tenen al Consell Insular d'Eivissa, 
donarien xifres que, si b é no es poden extrapolar exac
tament, indicarien que estan molt proximes a les que 
estan detectades pel servei de sanitat escolar a l'Ajun
tament de Ciutat. 

Bé, siguin aquestes xifres o siguin unes xifres, tal 
\legada, Wl poc eliferents, hem ele elir una cosa que és 
molt important: hi ha hagut darreramem intents per 
part ele l'Insaluel d'entrar en coordinació amb la Con
seIleria de Sanitat i Seguretat Social, per veure si es 
podia millorar el servei que s'estava donant de vacu
nacions, i, en aguest sentit, s'han oferit perque, sota 
la supervisió de la Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social, es poguessin subministrar aquestes vacunes als 
Centres de Salut, als Ambulatoris al llarg de tota la 
nostra Comunitat. 

Creim que aixo ha de ser possible i, per tant, la 
nostra proposta, que és totalment respectuosa, com ho 
era l'anterior, quant que les competencies que té en 
aquesta matcria la Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social, creim que és constructiva i que podria donar 
un major, no tan soIs una major eficacia quant a la 
vacunació, sinó un servei més ade'quat al que són les 
circwnstancies que poden ten ir els pares d'aquests in
fants que, de vegades, els és problema tic que puguin 
se r en el moment adequat els seus infants en el lloc 
011 es fan les vacunacions. Pensem que. en princípi, 
aquestes vacunacions que es fan a Eivissa, que es fan 
a Maó, es fan a Inca, es fan a Manacor, es fan a la 
Direcció de Salut de Pa lma, peró si la xarxa s'esten
gués i es poguessin fer, com queda molt ben especi
ficat, sota la supervisió de la Conselleria, i en aquest 
sentit podem avan>;ar que acceptam l'esmena presenta
da pel Grup Parlamentari de Coalició Popular, en el 
sentit que, en lloc de posar tan soIs la paraula «sota 
la supervisió de la Conselleria», també admetriem «sota 
les directrius i la supervisió de la Comelleria», crec 

que amb aquesta fórmula es pot augmentar moltíssim 
l'eficacia d'aquesta actuació i sense que hi hagi pro
blemes per cap de les distintes Adminis!racions, hau
ríem aconseguit una cosa que és bona per a tota la 
Comunitat i que no és illl problema que hi hagi una 
Administració, sigui Socialista o una altra Administra
ció, sigui conservadora. Creim que és un tema tremen
clanlent important, que esta completament clara la nos
tra Proposició no de Llei, i que, per tant, hauría de 
ser aprovada per unanimitat per tots els Grups Parla
mentaris. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Hi ha illla esmena presentada, com s'acaba d'anun

ciar, per part del Grup Popular. Per defensar l'esmena, 
té la paraula. 

EL SR. MESQUIDA GALMf:S: 

En nom del Grup Popular, nosaltres estam molt 
contents que el Grup presentant de la Proposició no 
de Llei hagi acceptat l'esmena, perque no~altres creim, 
sí, el Sr. March ha avanc;at que s'ha acceptat l'esmcna, 
nosaltres cstam molt contents perque creim que, avui 
per avui, així com estan les competencies en materia 
de salut, que són competencies totals de la Comunitat 
Autonoma i, endemés, que la Comunitat Autonoma és 
la que subministra les vacunes infantils, creim que 
s'havia d'acceptar aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Valen intervenir els Grups que no hagin presentat 

esmenes? 
Aleshores, senyors, passam directament a la vota-

ció. 
I deman a la Cambra: 
Les Sres. i Srs. Diputats que estiguin conformes 

amb aquesta Proposició no de Llei, es voler. posar drets, 
per favor? 

Queda aprovacia per unanimitat. 
I11.-3) 

I passam al darrer punt de l'Ordre del Dia, que 
és la Proposició no de Llei, presentada pel Grup Par
lamentari Esquerra Nacionalista-PSM, que va tenir en
trada -silenci, per favor- amb el número 921 del Re
gistre General, relativa a la problematica deIs serveis 
de ve hieles amb xofer. 

Secretaria, vol fer lectura de la Proposició no de 
Llei? 

LA SRA ENSEÑAT ENSEÑAT: 

Atesa la problematica deIs serveis per prevIa con
tractació de vehicles amb xofer de les Illes Balears, i 
ates el Reial Decret 13/4/79 i el Reial Decret 17/10/84, 
així com el document signat pel representant de la Co
munitat Autónoma de les Illes Balears el 21 de desell.
bre de 1984, referit a aquesta problematica i les rei
terades peticions de la Federació Empresarial Balear 
de Transports, el Grup Parlamentari Esquerra Nacio
nalista-PSM presenta la següent Proposició no de Llei: 

Que el Govern de la Comunitat Autonoma de 
les IIles Balears promulgui, amb urgencia, un Decret 
regulador deIs serveis per previa contracta ció de vehi
eles amb xofer a les rIles Balears. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracIes, ~ra. Diputada. 
Per Clet ensar la .ProposlclÓ no de Llei, té la parau

la e l ~r. ::iebastia Serra tlusquets , del Grup Panamen
tari Esquerra Nacionalis ta-P~M. 

Disposa, Sr. DIputar, d'un temps de deu min u ts . 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, ~r. PreslClent. En primer 11oc, una correc

ció lmgliística a la Proposició no de Llei, la voldríem 
repetIr: 

«(lue el Govern de la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears promulgui amb urgencia un Decret regu
lador deIs serveis» -aquí i'alta una lletn~- «per pre
via contractació de vehlcles amb xofer a les IHes Ba
lears». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Es una rectificació gramatical que 

s'accepta. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Estam davant un deIs temes 

que, a l'illa de Mallorca , perque és un problema que 
fonamentalment afecta l'iIla ele Mallorca, ha estat i és 
conflictiu eles de fa bastants d'anys. 1 estam elavant 
una situació q~'~ cal ,mar especif'icant a poc a poco El 
Reial Decret 763 de 1979, de dia 16 de mar~, va fixar 
un Reglament de tot l'Estat Espanyol de Serveis .ur
bans í Interurbans de Tl~ansports en cOlxes, en veh~

eles lleugers. Aquest Re ial Decret tenia, segons el pa
rer elel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, 
problemes i no resolia, de fet, les situacions conflicti
ves que hi havía respecte d'aquests tipus de vehicles i 
d'aques t tipus de transport. Pero, posteriorment, dia 
17 d'octubre de l'any passat, de l'any 84, pel Reía! De
cret 2025, ens trobam ja amb un Decret que parla de 
coordinació de competencies admínistratives amb rela
ció als serveis de transport públic de viatgers en cotxe 
de turisme. I molt concretament, aquest Reial Decret, 
a l'Exposició ele Motius, a l'artiele Ir, a l'artiele 2n, a 
l'artiele Se i a l'article 7.1, fonamentalment, fixa una 
serie de normatives, fixa una serie de perspectives de
senvolupades posteriorment pels Reglaments on s'acon
segueix, per primera vegada, entenem nosaltres, a un 
Reial Decret sobre Transports, s'aconsegucix coordinar, 
fixar una serie de posícions concretes entre el que és 
la competencia deIs ajuntaments i el que és la com
petencia de l'Estar o ele les Comunitats Autonomes , a 
través de les seves c0111petencies amb els Estatuts eI'Au
tonomía o a través del sistema de elelegacions de C0111-
petencies. 

Per tant, ens trobam amb un instrument jurídic 
molt important, que és un Reial Decret, d'obligat com
pliment, per tant, i on ja elóna una perspectiva eI'ac
tuació a un sector professional i, 6bviament, a l'admi~ 

nist1'aci6 corresponent. Analitzat aquest Reíal Decret 
2025 de l'any passat, de l'any 84, de finals d'any, de 
17 el'octubre, publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, 
enteniem nosaltres, i enteníen els sectors professionals 
del transport que el Govern Autonom de les Illes Ba
lears, a partir .d'aquest Reial Decret, ja no tendria cap 
tipus de dificultat per regular aquesta problematica 
que él les Ill es s 'havia elonat feía temp'. Hem de re
cordar ara, situacions conPlictives, concretes, situacions 
conflictíves ele tipus general, negociacions a nivel! mu
nicipal, negociacions a nivell ele Mallorca, l'existencia 

de Comissíons n:cniques, d'infonnes jurídics, Comis
síons Técmques, l'olltiques, negociacions, conflícles, 
etc. Pero, eVldentment, entenem nosaltres, que s'arri
ba, a un moment cieterminat, a fixar una possible sor
tida, i aixó es dóna dia 21 de desembre de 1984, que 
és el moment en que la Conselleria ele Transports i 
Treball de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears 
es compromet, textualment, a elaborar, com més aviat 
millor, el Decret regularitzador deIs Serveis per pr.!:
via con tractació. 

Va ser la culminacíó d'una llarga negociació on 
varen intervenir r epresentants de diverses Conselleries 
del Govern Autonom, com Turisme, Transports i, al 
mateix temps, representants de l'Ajuntament de Ciu
tat, afectal en gran part per aquesta problematica, i 
també i logicament, la Delegació del Govc..m Central a 
les Illcs Balears i els sectors professionals afectats. 
Per tant, l'espcraw;:a que els conflicles localitzats, con
flictes concrets, conflictes generals que l1i havia ha
gut els darrcrs anys, j'esperanc;a ele reSuldre aquests 
conflictcs es C0111en~ava a elonar per primera vegada. 
Es comenc;ava a donar amb la lletra i l'esperit deIs 
acords s ignats dia 21 de desembre del 84. 1 aquí és 
alla on entren les reflexions polítiques, les reflexions 
tecníques, etc. 

Un deIs problcmes grossos era, a nivdl tecnic, po
eler compaginar els problemes ele l'autonomía munici
pal i les competencies ele la Comunitat Autónoma, i 
una de les passes més importants va ser, de fet, quan 
l'Ajuntament de :Ciutat, després de malte!:' eliscussions, 
despl-és demoltes situacions conflictives, i previ infor
me eleIs serveis jurídics del mateix Ajuntament, a final 
d'abril el'aquest any 85, escriu al Goverr~ i escriu a 
una serIe d'instancies deIs afectats deIs transports, 
d'aquest tipus de transports, molt concretament, que 
acataran la décisió, el Decret que pugui [er el Govern 
ele la Comunitat Autonoma i posa una sE-rie ele concli
cionants de tipus jurídic, molt logics, per defensar els 
interessos del municipi, com podrien fer molts d'a ltres 
municipis. 

Per tant, després d'aquestes observacions d'un deIs 
problemes grossos a nivell tecnic que era el de l'Ajun
tament de Ciutat, i es dóna a [inals del mes el'abril de 
l'any 85, i sobretot a partir ele l'acord de finals de 
l'any anterior, és quan, entenem nosaltres que entra 
en joc el problema gravíssim d'aquesta Autonomia, el 
problema gravíssim del funcionament del Govern de 
la Comunitat Autonoma. I el problema és molt cIar, 
Sres. i Srs. Diputats, per que la Consellería de Trans
ports, després de les negociacions, després deIs acords 
per escrit, després deIs compromissos contrets davant 
els sectors professionals aPectats, davant a!tres admi
nistracions ·i davant, en definitiva, de tota la població, 
passa un any, passa míg any, passen una serie de me
sos, en definitiva, no és qüestió de mesos, pero sí és 
oüestió que no s'ha regularitzat, no s'ha promulgat el 
Decret regula1'itzador del transport d'aques t tipus. 

Per tant, nosaltres entenem que aquí hi ha un pro
blema greu, hi ha un problema que és que primer el 
Govern no va agafar la iniciativa a l'hora de dir hem 
de fer un Decret re¡!1llaritzador, aquest és el primer 
problema. Nosaltres sabem que el nostre Estatut d'Au
tonomia és magre, i ha hem denunciat moltes vegades, 
pero sabem que si hi ha voluntat autonomica, si hi 
ha voluntat de gestió, si hi ha voluntat d'anar enda
vant, logicament, es DOt utilitzar, amb molta mésg:e
nerositat I'Estatut d'Autonomia i es pot anar molt 
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més enlla del que es va, pero es que no només hem de 
parlar de problcmes i detIClenCles de l'Estatut d'Auto
namIa, SInO que hem de parlar, molt clarament, que 
hi 11a cenes responsabilitaIs que el Govern ha deixat 
de banda, i aquesta és una de les responsabilitats que 
tenia i que, d 'alguna manera, no ha exercit. 

,El lJecre t del Govern Central és molt clar: la Co
mumtat Aut6noma pot regular, la Comunitat Autóno
ma pot i'er un Decret, pot ter Reglaments i la Comu
niLat Autónoma, si té un sentit, el Govern de la Comu
nilat Autonoma, si té un sentit auton6mic, segur que 
no es remetra a normes municipals i a reglaments que 
afecten tot l'Estat Espanyol, smó que, segur, que es 
posara afer feina dirigida a trabar solucions a un sec
tor professional, pero nosaltres volchiem aquí anar molt 
m és enlla, no es tracta avui de debatre, només, el pro
blema elel sector, d'aquest sector professional de Ma
llorca, sinó que es trac ta ele veure-ho amb una pers
p ec tiva molt més amplia. 1 la perspectiva és clara: que 
és Mallorca, que és Mallorca en W1a doble vessant: tu
risme, economia? Que creim que esta molt clar, que 
ens interessa mantenir, potenciar un turj sm e ben or
denat, un turisme de qualitat, i, per tant, aquest tipus 
de problema de transports s'ha de r esoldre, i s 'ha de 
rescldre satisfactoriament, i, al mateix temps, tenir 
clar que, si bé les autonomies mlmieipals són basiques, 
també és clar que Mallorca és una area ¡netropolitana 
j é clar que " ha el ' b$ervar qualsevol so!uc ió aLs pro
b lemes urbun , qllalsevol SO LllCió als pro~lemes econo
mies , cultural s i polílic ' passa per tina lulilal inequ í
voca, que és la de l'illa de Mallorca . En conseqü n i::l, 
és evic1enl, per a l no lre nlp Parlamentari, que si e l 
Govern :L10 l1a actual, és p erque no ha volgut, té l'Es
tatut d'Autonomia, té les competencies, té un Reia l De
eret del Govern Central i, per altra banda, té una serie 
de negociacions, una se l-ie de problemes, de sectors 
professional s, i sobretot té, i ho hem de tenir tots 
molt clar, aquest deure de cercar un turisme de qua
litat, aquest deure de donar uns bons serveis i aques t 
deure d'anar resolent el tipus de probkmes que hi 
pugui haver conflictius entre distinte-s administracions. 

Per tant, Esquerra Nacionalista-PSM avui, no de
fensa un tipus de Decret determinat, no defensa una 
lletra i un esperit concrets, sinó senzillament dema
nam al Govern que, d'aeord amb les competencies que 
t é, d'acord amb la voluntat política que ha de tenir, i 
d'acord amb el problema del sector del transport i deIs 
problemes que hi ha, derivats d'un turisme que, ho 
hem parlat fa una estona, de cada vegada ven les pla
ces hoteleres més barates, i si al turisme de qualitat 
que tenim no li oferim uns serveis de qualitat, i el 
transport és una part d'aquests serveis de qualitat, és 
necessari, totalment important, si no aconseguim, d'a1-
gema manera, anar cap a aquest sentit de turisme de 
qualitat de Mallorca metropolitana, logicament ens con
tradeim i logicament no actuam d'acord llillb els inte
ressos que h auríem de defensar. 

Per tant , Esquerra Nacionalista-PSM avui, no vol 
m és que urgir aquesta Cambra que demanem a l Go
vern que actul, que actw d'una vegada per totes, que 
estudil un Decr et, i ho faci amb urgencia, que pugui 
ser valid per al sector turístic, per al sector del trans
port i, obviament, que resolgui problemes, problem'es 
que exis teixen dins els profess ionals d'aquest sector-

Sres . i Srs. Diputats, creim que l'esperit de la Pro
posició no de Llei és moIt clar, creim que la nostra 
iHusió és que el Govern governi, que l'Autonomia sigui 

una realitat que resolgui els problemes quotidians deIs 
ciutadans d'aquestes illes, i creim que parlar de turis
me, creim que parlar de Mallorca com a unitat i creim 
que parlar de problemes professionals és una manera 
de fer-ho. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Conseller de Transports, el Sr. Francesc Font 

Quetglas, té la paraula. 
Sr. ConseIler, no té temps . 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
Sr. Pres ident, Sres. i Srs. Diputats. Que més vol

dríem nosaltres que poder fer cas a aquestes darreres 
paraules del Sr. Serra, que diu que amb un Decret es 
resoldrien tots els problemes, jo crec que ens té en 
molt poca eonsidcració, si fos tan bo de fer, ja ho 
haguéssim fet o Pero "uU com enc;:ar per -gra.cies-, per 
continuar el fill que ha dut el Sr. Serra. 

Ens h a comentat que hi havi a dos Decrets que 
feien, diguem, funcionar el sector deIs taxis, ens par
lava del Deeret del 79 i ens parlava del del 84. Jo li he 
de c\ ir que pelo El 110 a ltre n ' 1"11, realment, cap d'a
qucsls dos , bé, ara ha és el de) 84, f1l1S ara, perque 
per a no a ltres continua essent la U ei de Tra nsports 
le l 47, ·a bastan! antiga. El del 79, i va ' t 'hi fixa, 

és feto e l firmava Martín Villa, com Minis tre de 1'1n
terior, és a dir, era, encara que el tÍtol no ho digués 
així, basicament urba. 1 el del 84, que aqu es t sí que ens 
afecta va, li vull recordar el títol que té, diu: «Decreto 
de Coordinación de las competencias administrativas 
en relación con los Servicios de Transporte Público de 
viaj eros en automóviles de turismo». És a dir, voste 
ha repetit aquí , i després ens diu que amb aquest De
eret, el que nosaltres h em de fer és imposar-nos als 
ajunlameots. No alb:es creim que nó, creim que no, 
per una raó, digucm, d'ob ervancia políti a, reim que 
no s 'ha d'imposar a un ajuntament sense haver dialo
gal amb eH, ¡una a Itra raó és de tipus pdtctic, és 
clir, és moIt cliUcil. tengui en compte que qui té les 
farces per comprovar qual evo] Decret que es pugui 
fer d'aquesl lipus, són basicament els ajunlameots, Ji 
repe lcsc, perque voste ja ho sap, que a la Consclle
ría de Transl;lorts leniro un inspector. DiEíc ilrocnt. amb 
un inspector podem dur una vigilancia de compliment 
d 'un Decre t que nosaltres podríem donar a les tres 
illes, és a dir, per tant, insistesc, si els ajuntaments 
no hi vénen abé, és molt difícil a la practica. 1 no no
més ho dic, sinó que endemés també s'ha vist, ja que, 
abans de sortir aquest Decret, funcionava la Llei del 
47, que deia, en aquells moments, que cada taxi -,-jo 
dic taxi per dir tots els sistemes d'auto-turisme, tam
bé- podia carregar a qualsevol municipi, no obstant 
aixo, voste sap que a certs municipi s aixo no era pos
sibIe ]Jer l'impediment deIs guardies municipals, en 
concret, voste recordara el tema de Palma, que no 
posava sancions, no feia cap document, sinó simple
ment els deia «no podeu carregar aquÍ». 1 si algú pro
testava i hi havia un enfrontament físic lIavors anaven 
a Comissaria. Aixo són un fets reals, que coneixem. Per 
tant, nosaltres no creim que en aquest Decret, que en
demés es diu, insistesc, de coordinació de competen
cies, el que no podem fer és anar contra els ajunta
ments. 

Nosaltres, és cert que varem firmar un document, 
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pero aquest document el varem firmar amb una se
rie de persones, creim respectables, diguem, i que s'ha 
de veure, s'hauria de veure el contingut de tota la dis
cussió, que va ser de dos dies, per fer després, única
ment, un punto Jo li vull explicar, perque veig que vos
te no ho sap, com va ser. 

Des d'un principi, nosaltres deiem que hi havia un 
Decret que facultava, com voste diu, perque, insistesc, 
faculta fer una actuació, no diu que s'hagi de fer, pero 
que nosaItres trob~lVem que hi havia un sistema que 
s'havia creat, que era, i per dir-ho en poques paraules, 
que cada taxi pugui CalTegar dins el seu municipi. A 
nosaItres ens pareix que era un sistema, en certa ma
nera logic i, per tant, no té per que canviar-se. 1, per 
tant, nosaltres no teníem pensat canviar-Io. Que se'ns 
va dir a base d'aixo? Que sí, que se'ns insistia i que 
nosaItres havíem de [el' aquest Decret. Quina és la fór
mula perque es pugui fer? La fórmula era arribar a 
llns acorels. 1 vi'lrcm elir bé, l'ajuntament més impor
tant és l'Ajuntament de Palma, a causa que és UD cen
tre generador de trafcc, per exceHencia, i si n'hi ha 
el'altres, com que nosaltres, arnés, coneixíem voluntats 
d'alguns ajuntaments de també fer un pacte, varem dir, 
bé, si l'Ajuntament ele Palma hi ve a bé, en cOlleixem 
e1'aItres, es poelran fer uns pactes, aquest va ser el mo
tiu ele firmar que nosa[tres regularíem aixo. 

Efectivament, varem estar a punt ele regular-ho, 
pero v2lrern mostrar un Decret al qual supeelitavem, un 
esborrany ele Decret, pel'eló, al qual supeditavem qual
sevol actuació a un consentiment municipal, i ens va
ren dir, aixo no ens interessa. Aquesta ,és la raó, Sr. 
Serra, que no s'hagi publicat, és a e1ir no publicar 
papel' banyat, papel' que després no servira per res, 
creim que no és una forma d'anar endavant en l'Auto
nomia, 1 per aixo, insistesc, no per falta ele voluntat, 
sinó perque la nostra idea és anar a fer un Decret, 
sempre que els ajuntaments ho vulguin, en cas que els 
ajulltaments ho vulguin, li die, segurament voste tam
poc no ho sap, que n'hi ha, hi ha hagut dos ajunta
ments, en concret Sant LIorenc; i Son Servera, que va
ren dir, bé, nosaltres estam disposats que es puguin 
intercanviar els taxis, és a dir, auto-turismes, que els 
d'un puguin anar a l'altre municipi i viceversa. 1 aixo 
té les nostres beneeliccions i esta actuant, que nosaltres 
sapiguem, no sé si darrerament han deixat de funcio
nar, pero té les nos tres benediccions. Aixo és un exem
pie que es poden arribar a acords entre ajuntaments. 
Ara, també li vull posar un exemple, si nosaltres, per 
exemple, anam, ens feim socis i unam a l'ajuntament 
de Búger, a demanar una llicencia, possiblement ens 
diguin que sí, perque bé, tanmateix alla no farem fei
na, el que no és logic és que amb aquesta !licencia des
prés nosaltres ens anem afer feina a un aItre muni
cipi. Aixo és una cosa que s'ha de tenir en compte, Per 
tant, jo cree que, en principi, en principi, el que s'ha 
de fer és tenir prcsent que cada taxi pugui carregar 
e1ins del seu municipi, no obstant aixo, que entre 
acords, entre ajuntaments es pugui arribar a altre tipus 
de pactes. 1 Ji vull llegir, perque vegi que no m'ho 
invent, sinó que és l'esperit d'aquest Decret que "oste 
ens ha mencionat, que e1ins l'exposició de Motius, diu: 
«E 1 servicio de taxis es, en principio, esencialmente lo
cal, por lo que deben privar las competencias de los 
respectivos ayuntamientos» -etc. Després diu: «respe
tándose en toelo caso la autonomía municipal». f:s a 
dir, és una cosa que ve a l'Exposició de Motius, i, per 
tant, nosaltres si hem de fer cas, no només del que 

ens interessa del Decret, sinó també a l'esperit del De
cret, és el que estam fent. 

Nosaltres respectarem l'autonomia municipal i es
tam disposats afer qualsevol tipus de Decret, és a dir, 
qualsevol, pero sempre que sigui d'acord amb l'opinió 
deIs ajuntaments. 

Una ultra cosa h vull dir, que hi ha un error, al 
meu mode de veure, a la seva Exposició, ja que diu 
«de les reiterades peticions de la Federació Empresa
rial Balear de Transportss», que jo sapiga, la Federa
ció, com a Federació, no ha dit mai el que voste ens 
diu, és una agrupació dins la Federació, endemés, dins 
el sector que ens ocupa, és un sector minoritario És 
a dir, el sector fort esta en contrario 

Per tant, per part e1el Govern no podem donar su
port a aquesta Proposició no de LIei. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gd:tcies, Sr. Conseller. 
Sr. Sena, vol replicar? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sr. Conseller, em fa la impressió que voste només 

ha escoltat segons quines coses. 1 em fa la imprcssió 
que voste només ha escoltat segons quines coses, i ha 
llegit segons quines coses, perqlle, 16gicamenl, nosal
tres hem parlat de transport en general, i quan hem 
parlat de transport en general, parlam de taxis de 
molts de tipus, i voste ho sap pel'fectamcnt, i parlam 
de vehicle de tipus C, que no\ ienen parada, i que afec
ten un coHectiu determinat important. 

Per aItra banda, vos te va assumir un compromís, 
va assumir un compromís després el'unes negociacions, 
i per molt que ens hagi explicat avui aquí l'esperit 
d'aquest compromís, nosaltres, la veritat, no I'hem en
tes. Voste té un Decret del Govern Central que li per
met, i si voste vol, pot fer-ho, si voste no vol, no ho 
fa. No es tracta d'imposició a cap Ajuntament, aixo 
no ha hem dit nosaltres, a cap moment, es tracia, evi
dentment, i estam d'acord amb voste, de dialeg, pero 
un dialeg que vagi a una coordinació, un dialeg que 
vagi a l'esoldl'e problemes reals, i un dialeg que dugui, 
com a mínim, a posicions com la de l'Ajuntament de 
Palma, que és una posició de negociació, i ja sabem 
que és un tema conflictiu, i ja sabem que és un tema 
on hi ha molt de corporativisme, a aixo ha sabem, 
i voste sap millor que ningú, perque ha estat batle 
d'un ajuntament, que no n'ha parlat d'aquest ajunta
ment, vaste, que és el de Calvia, i que pentura té molt 
a veure amb el corporativisme d'aquest ajuntament, 
quan tractam d'aquest tema. Pero li vull dir, Sr. Con
seller, que nosaltres creim que certament hi ha solu
cions, i hi ha solucions en aquest tema, i a altres Co
munitats Autonomes, almenys s'ha aconseguit arribar 
a alguns Decrets, i li podem parlar de Canaries, i li 
podem parlar un poc del País Valencia, on s'ha treba
llat aquesta qüestió, per exemple, ¡que suposam que 
el Govern Autonom disposa de tota la informació i de 
tota la documentació que vulgui a qualsevol momento 

Per tant, nosaltres entenem que hi ha d'haver coor
dinació amb els Ajuntaments entenem que el Decret 
del Govern Central és molt ciar, i comprenem que hi 
ha un problema de corporativisme, pero també com
prenem que és possible fer un Decret; un Decret que 
ha pugui arreglar tot? No ho sabem a aixo, evielent-
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ment sabem que en base a Decrets no s'arreglen els 
problemes, no s'arreglen les coses, pero els Decrets 
sempre han de servir de vehicle i, obviament, un Ga
vern Autonom que té possibilitats de fer un Decret en 
una materia, creim que ho ha de fer. 

Volem insistir molt en la necessitat de tenir cura 
d'un tipus de transport que vagi d'acord, en concor
danc;a amb un turisme de qualitat. 1 volem insistir en 
el detall que en aquests moments hi ha problemes 
greus quant a aquest turisme de qualitat, i voste ho 
sap, Sr. Conseller, a vega des hi ha hagut problemes 
amb Formentor, que han hagut de ton1ar o bé amb 
una furgoneta, o bé amb vehicles de molt de segona o 
tercera categoria, quan es desitjava un vehicle un poc 
millor, i vos te sap els problemes de l'hotel «Bonanza 
Playa» de Calvia, i vos te sap la tematica d'«Europein>, 
respecte ele Formentor, Port de Pollel1(;:a, etc., o vostes 
saben que el Govern va utilitzar cotxes, crec que era 
el Govern Aulonom, quan hi va haver a110 ele Frai Gi
nebró Serra a Petra. Vostes saben que hi ha hagut 
10la una serie de circumstancies en que aquest pro
blema s'ha resolt, pero bé, s'ha resolt el'una manera 
mo!t puntual, pero nosaltres creim, en elefinitiva, que, 
i hem de concretar molt, que és possible fer un Decret, 
és possible coordinar voluntats, si Sant Llorenc; i Son 
Ser'vera ho han fet, creim que amb un poc d'esfon;: 
es pot anar més enlla, i creim que, en, aquests mo
ments, és un lema que, si voste vol, que si el Govern 
té un poc de voluntat política, pot actuar. 

1 per altra banda dir-li que ha comes una impre
cisió, quan ha parlat de la Federació Empresarial Ba
lear de Transports, nosaltres no som els missers d'a
questa Federació, pero sí sabem que tenen un escrit 
registrat en el Govern de la Comunitat Autonoma de 
dia 22 del mes 7 del 85, on, dirigit al President del Go
vern de la Comunitat Autonoma, es parlava de tots 
aquests problemes, i, sobretot, de la seva poca voluntat 
política, de la, tal vegada, poea capacitat i, en defini
tiva, que voste no volia actuar resolent aquest pro
blema. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. 
Sr. Conseller. 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
Sr. Serra, li volia dir, en primer 11oc, que insistesc 

que el Decret elel 79 no afecta la Conselleria, és un De
cret de l'Interior, i que a nosaltres el que ens afecta és 
la Llei de l'any 47. I a la Llei del 47 no se'ns diu per 
res que hi hagi distintes c1asses de taxis, per a nos al
tres només n'hi ha una, per a l'interurba, que és el que 
té una llicencia VT, i la VT és la ma teixa per a la c1as
se A, per a la classe B o per a la c1asse C, per tant, 
nosaltres no podem fer aquestes diferencies. Jo no puc, 
aixo és una competencia municipal, que digui si ha de 
ser classe A, B o C. Nosaltres només ens hem de regir 
per la VT, no poclem fer aquestes distincions, pero ja 
que voste l'ha mencionada, 1i agrairia que m'escoltas 
l'article 2 d'aquest Decret de l'any 79. Diu: «Clase C» 
-és quan se les defineix- «especiales o de abono, 
vehículos que prestan servicios dentro o fuera de los 
núcleos urbanizados, diferentes a los de las clases ante
riores, ya sea por su mayor potencia o capacidad, lujo, 
declicación, finalidad, etc., ya porque los conductores 
tienen conocimientos acreditados, superiores a los obli-

gados e inherentes a los de su profesión y apropiados 
a la especialidad que les caracteriza: turística, repre
sentativa, etc.» Bé, jo crec que si feim un repas, pos
siblement n'hi hagi molts, molts que no el compleixen, 
pero més tenc ganes de llegir-li l'article 38, perque 
aquest sí fa més referencia al que voste m'acaba de 
dir ele la contractació. Insistesc que és un Decret que 
no ens afecta a nosaltres, no és de Transports aquest 
Decret, per tant, jo no el puc obviar. «La contratación 
de los vehículos del servicio de abono deberá tener 
lugar en las oficinas elonde radique la Dirección, Admi
nistración, representación o sucursal de las empresas 
a que pertenece, estando prohibido que se estacionen 
en la vía pública o circular por ella en espera de 
clientes, los precios o tarifas de estos servicios serán 
de libre determinación por las empresas, tenelrán una 
vigencia ele seis meses y serán expuestos para conoci
miento del público usuario». Vol dir que la gent, si vol 
con traciar un cotxe de la classe e ha de passar per 
l'oficina i, endemés, han de ser d'unes determinad es 
característiques, pero li dic que és un problema total
ment municipal, que no ens afecta a nosaltres. 

Li agraesc que hagi fet referencia a altres Comu
nitats Autonomes que hagin fet ús d'aquest article 7 
del Decret del 84. Voste m'ha dit una que hi havia 
fet feina, efectivament, ha fet un esborrany, pero ha 
quedat en esborrany, per tant, no el podem tenir en 
compte. Pero n'hi ha dues, una que ha mencionat voste 
i una altra que sí, que ha fet alguna cosa més, jo sim
plement li llegiré el títol, perque vegi per on va. Diu, 
és Andalusia, diu: .«Por el que se regula la contrata
ción previa en vehículos de servicio público discreccio
nal de transporte interurbano ele viajeros por carre
tera con capacidad inferior a diez plazas, incluido el 
conductor, para la recogida de viajeros en puertos y 
aeropuertos de Andalucía». I el de Canaries, diu: «Por 
el que se regula la recogida de viajeros previamente 
concertada en los aeropuertos y puertos de Canarias». 
Jo li cleman, si coneix aquest tema, si és viable fer 
aquest mateix Decret aquí i si resoldria el problema 
que voste ha apuntat. És a dir, la classe C, on voste 
sap el 99 % o el 98 % tots són de Palma, tots hi poden 
anar, amb aquest Decret que voste em cliu no es resal
dria aquest problema, tant com no s'ha' resolt a les 
altres Comunitats on han tocat aquest tema. 

I quant a la Federació, que la Federació hagi po
sat u?a capc;alera, normalment, jo entenc que aquí el 
que h puc mostrar, quasi tots, a part de la cap<;alera, 
en posen una aItra, a maquina, que posa «Agrupación», 
etc., etc., és a dir, sempre és una agrupació dins la 
federació. Ara, que emprin els folis de la Federació és 
un altre tema, pero crec, que jo tengui coneixem~nt, 
por ser, pero que m'ho diguin. No m'ha dit, cap vega
?a: q~e la, federació hagués tocat aqucst tema, encara, 
1 h dlC mes, que el sector important, on més números 
d'aquest sector, és contrari a utilitzar aquest article 
d'aquest Decret, és dir, m'estranya que la Federació es 
pronunci!o 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Grup Socialista, Grup Popular, Grup Regionalsta. 
El Grup Regionalista de les Illes té la parauIa. 
Disposa el'un temps de deu minuts. 
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EL SR. CLAR LLADú: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Dipu~ats. El 

Grup Regionalista considera que la Proposici6 no de 
Llei, presentada pel PSM, referent a la promulgació 
d'un Decret regulador deIs servei que puguin prestar 
els vehieles amb xofer, ha de ser estalonada. 

Creim que el Govern té potestats per fer-ho, l'arti
ele 2n del Reial Decret 2,025/84, de dia 17 del mes 10 
del 84, i també en el seu artiele 7, diu: « EIs ens po
dran determinar en quin cas i en quines condicions 
podran carregar els esmentats vehieles fora del seu 
terme municipal». 

Per tant, per aques!es raons i per les esmentades 
abans, creim que nosaltres, el Grup Regionalista, ha 
d'es1alonar aquesta Proposició no de LIei. 

Cracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Socialsta, el Sr. J osep Alfonso té la pa

mula. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts, 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres, i Srs. Dipu~ats. El tema que 

ha dut a aquesta tribuna el Grup Regionalista és un 
tema molt important, és un tema que afecta o que hau
ria d'afectar els transporls, a la discussió elels trans
ports el'aquesta i]la que, la veri::at, i no només en el 
tema deIs transports menors, deIs transports de vehi
eles amb conductor, elasse C, que és un tema nienor 
dins. aquest conjunt, que hauria de discutir aquest Par
lament, perque realment, Sr. Conseller, la feina, molt 
mediatitzada, molt difícil, i és veritat, i ningú millar 
que jo no li pot dir. Perdó, 

En aquest camp de la Consellería, és una feina di
fícil. Pero, el Conseller i el Sr. Serra s'han oblidat que 
en el tema deIs 1ransports el primer que s'ha de par
lar és que el transport és un servici públic, i s'ha de 
parlar bastant menys de si afecta uns interessos par
ticulars d'unes !licencies, etc" s'ha de parlar que afec
ta els ciutadans, en primer !loc, i després, una vegaela 
arreglat el tema de l'afectació als ciutadans, hem de 
comen<;ar a parlar ele si hi ha interessos darrera, I 
d'aixo, aquí, ningú no n'ha parlat. Han tret, i després 
hi entraré, el Decret del 79, el Decret del 84, pero deIs 
ciutadans, deIs usuaris del sevici públic, se'n parla poco 
El Conseller diu, convé que aquests taxis, per enten
dre'ns, no ha direm tan !larg, aquests taxis carreguin 
només en els seus municipis, primer punt. El Sr. Sena 
eliu, convé fer un Decret perque puguin carregar per 
tot. Estam parlant, aproximadament de dos-cents cot
xes, en aquests moments, a Mallorca, el problema és 
molt més ampli, el problema afecta els taxis de Pal
ma, afecta els taxis de, parlaré de transports, no de "', 
els taxis de Calvia, el taxis de Llucmajor, eIs taxis de 
tots els pobles, l aixo és el problema que du qualque 
ganivetada, com n'hi ha hagudes, a l'aeroport, el pro
blema que du moltes bregues a S'Arenal, i ningú no 
hi posa remei, si no dir, ido bé, xaparem, cadascú dins 
ca scva, i res més. Mentrestant, qui pateix, s'eviten les 
castanyes, pero qui pateix és el ciutada, 

Per aixo, aquesta Proposició no de Llei, a nosal
tres ens pareix curta, Perque només va a un tema, i a 
posta el Conseller ha pogut dir que ell no el podia 
tocar o el podia tocar malament. Jo li vuIl dir, Sr. 
Conseller, que voste, evidentment, pot tocar aques te-

ma, li basta aplicar el Decret del 84 i crear les arees 
de prestació conjunta, voste ha sap, no importa li di
guí JO. 1 que no li ta falta l'assentiment ele tots els 
ajuntaments, li fa falta l'assentiment d'un ajuntament, 
del que genera el transit. En aquest cas, seria l'Ajunta
ment de Palma, potser el de Calvia i potxer el de Lluc
majar, jo ho dubt, perque la gran generació de tran
sit es l'Ajuntament ae Lalvia. 

Pero a nosaltres no ens ha paregut bé, tampoc, 
cree que avui hem de repartir un poquet, la Proposi
ció de Llei, perqué, per elues raons. Primer, perqué es 
refereix a una proposta que fa la Federació Empresa
rial Balear de uansports, que nosaltres tenim una co
pia de la proposta de Decret que li han enviat al Con
seller, i ens pareix que no toca ni aqueix problema, no 
arriba ni a aquest problema, només parla el'aqueIls cot
xes que puguin se, contraclats a través d'agencies, vaja, 
ja és una llInitació tan grossa del Decret del 79, de la 
reali tzació del problema del transport, dds taxis, que 
la cosa es queda, vaja, en no-res, no importaria ni par
lar-ne, aquí. 

NosaLres lí volem dir, Sr. Conscller, que és ben 
hora que abordin d'una forma decidida els problemes 
deIs transports a les nos tres llles, de taxis, transports 
regulars de viatgers, transports de mercaderies i que 
l'abordin, no amb Decrets, sinó el primer de tot co
neixent exactament de quina és la situació, quina és 
la problemática, COl11 es mou el ciutada d'2\questes illes, 
quins problemes té el ciutada ele Campanet per venir 
a Palma si no té cotxc particular, :quin problema té el 
ciutaela de Búger per traslladar-se a aquesta ciutat o 
anal' a Campanet, en taxi, sigui C, etc, I també, lagi
cament, parlar deIs taxis i eIs problemes de la das
se C. 

Per aquesta raó, nosaltres creim, Sr, Conse!ler, que 
la responsabilitat d'aixo és seva, nosaltres no estam 
d'acord, per principi, per un principi de racionalitat 
que cada taxi estigui circunscrit en el seu ajuntament. 
No hi estam d'acord, amb aixó, és absolutament irra
cional. Tampoc no estam d'acord, i que em perdoni el 
Sr. Conseller de Sanitat, no podem estar d'acord amb 
el principi de subordillació, com ens dei a ú.bans el Con
seller de Sanitat, nosaltres estam d'acord amb el prin
cipi d'autonomia, pero, a part que en aixo esta d'acorel 
la Constitució, pero el camí és, si li dóna la llei, seran 
arees de prestació conjunta, es consulta amb els ajun
taments i, sobretot, es consulta amb els ajuntaments 
generaelors de transit. 

En definitiva, jo no sé si la ConselIeria ha fet mal
ta feina, cara a posar d'acord eIs ajuntaments, no ha 
sé, El que sí crec és que en aquests moments encara 
no s'ha situat bé aquest problema, Nosaltres li derna
naríem que, abans de fer cap Decret, si l'ha de fer, i 
ja ha dit que no el vol fer, i jo crec que n'hauria de 
fer qualcun, no només de la cIasse C, abans de fer cap 
Decret, s'estudiln bé els temes, que es toguin tots els 
sectors intcressats, els primers, eIs ciutadans, després 
els intercssos. Els prirners, els ciutaelans, que no ens 
oblidcm mai que són eIs ciutadans cls afectats peIs 
transports, El transport s'entén com a transports de 
persones o de mercaderies, no s'entén com a un nego
ci, el primer de tot, aquí i a tates les parts elel món. 
l després d'aixo, nosaltres haguéssim pomt estalonar 
el Decret, la fonnulació aquesta. Si la Proposició del 
PSM, no bem fet esmena, per tant no proposarn tran
saccionals, si la Proposició del PSM hagl'és esta! que 
estudiada la problematica deIs transports deIs taxis, es 
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proposassin o es fessin una sene de Decrets per regu
lar aquesra problemanca d'acord amb eis ajumamenLS 
intercssats, nosaltres li haguéssim donat suport, com 
que no es aixi, i no hem tet esmena, i no volem pro
posar transacclOnals, estirant el Reglament, nosaltres 
ens abstendrem. 

EL SR. PRESIDENT: 
.Per qué em demana la paraula? 
Per contradiccions? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Cn1cies, Sr. Presicicnt. Per contradiccions hem d'in

tervemr, i ho hem de fer molt darament i demanant, 
ja d'entrada, que queclin dares una serie de qüestions, 
i quan demanam que quedin dares, demanam al Crup 
Parlamentari Socialista i al Crup Parlamentari Popular 
i al Govcrn que reflexionin una mica, abans ele votar, 
petoque, en dei"tnitiva, un debat a un Parlament és per
que puguem canviar les postures que previament ha
víem ftxaeles, si és que hi ha argumenls tecnics i po
lítics que puguin fer canviar els criteris. 

En primer lloc, una contradicció del Crup Socia
lista és que aquesta Proposició no de Llei ha estat pre
sentada per Esquerra Nacionalista-PSM, i no pel Crup 
Regionalista, com ha dit, si bé agraim moltíssim la 
postura del Grup Regionalista, i estam contents de coin
cidir amb ells. Ara bé, és una qüestió, allem ara ja a 
qücstions molt concretes. En primer lloc, tema del De
cret, Sr. Cónsellef, d'Andalusia i de Canaries. A cap 
moment no ha dit aquest Diputat avui que el Decret 
de Canaries, que és el que coneixia i el d'Andalusia, 
que vos te també ha citat i que també coneixem, fossin 
model únic, el que deim, i ho deim dar, Écs que aquest 
tema es pot resoldre, com es pot resoldre el tema del 
transport en general, via negociacions, via Decrets, via 
eficacia, per tant, aixo és el primer que li volem dir. 
No creim que es tracti de copiar mimeticament el De
cret d'Andalusia o el Decret de Canaries, sinó que es 
tracta que voste va firmar, dia 21 de desembre del 84, 
i ha va fer després de negociacions, i vull insistir en 
aquest detall, perque aquí sí que crec que hi ha una 
confusió, que té el Grup Socialista en aquest tema i 
que té el Govern en aquest tema, confusió que té o 
que vol tenir, que les Conselleries de Turisme, Indús
tria i Comen;, Obres Públiques, Urbanisme i Trans
ports, Direcció General de Trafec, Ajuntament de Pal
ma, Junta del Port de Palma, Direcció Provincial de 
Turisme, tots aquests organismes varen negociar, varen 
tractar aquests problemes i, per tant, varen arribar a 
aquesta qüestió que nosaltres hem esmentat aquí, és 
a dir, un document signat dia 21 de desembre del 84. 
Per tant, hi ha un compromís i una participació de 
molts de sectors de l'Administració, Ajuntament de 
Palma i sectors professionals, per tant, a aixo no se li 
pot dir, a cap moment, que només sigui un tema que 
afecta Wl determinat sector de professional, sinó que 
és un tema que apunta molt més enlla en la qüestió 
del transport i del transport públic en definitiva. Per 
tant, avui nosaltres no defensam ni que es pugui car
regar per tot estrictament ni els interessos d'un deter
minat sector de professionals del transport, el que sí 
defensam és que vos te, Sr. ConseIler, actul, i ho faci 
d'acord amb el que va firmar i no d'acord amb el 
que se'ns ha dit, que voste qualque vegada va dir que 
maldament hagués firmat, voste no faria aquest Decret 
perque se n'aniria, si reia falta, per que veia que era 

molt conflictiu i, precisament, és aquí alla on nosaltres 
creim que l'Autonomía ha de ser etica<;. Ha de ser efi
cae; en tant que hem de ser cap~os d'entrar en con
flicte amb distints sectors professionals, i hem de ser 
capa~os que el dialeg i la coordinació entre Ajunta
ments i Comunitat Autonoma sigui possible i, en defi
nitiva, nosaltres creim que aixo seria una primera pas
sa, una primera passa, que també ho entenem, s'ha de 
fer en concordan<;a amb el que ha dit el Diputat Sr . 
Alfonso, ja que evidentment el transport és un servei 
públic i evidentment s'ha d'anar molt més enIla. 

Per tant, volem insistir en aquesta qÜéStiÓ. D'acord 
amb la legislació, és possible fer aquest Decret que nos
aItres demanam, d'acord amb la legislació és possible 
fer altres Decrets, fer Llei de Transports en general, és 
possible actLtar i actuar amb eficacia. Els problemes 
hi són, el corporativisme hi és, els problemes del trans
port, com a servei públic, hi són, pero creim que una 
cosa no contraeliu l'altra. Per tant, nosalLres voldríem 
que és tengués seny, i creim que aixo es pot aprovar 
per unanimitat, i a continuació, tots cls scctors profes
sionals i polítics es poden posar afer feina i a fer un 
Decret que pugui intentar resolelre aquestes qüestions. 
Les ganivetaeles creim que s'han d'evitar, evidentmcnt, 
creim que una manera d'evitar els conflictes, siguin 
ganivetaeles o siguin altres conflictes, és actuar políti
cament, és quan ens amagam, quan hi pot haver jus
tificadament confusionisme i actuacions distintes, nos
aItres creim que el Govern ha de governar i el ParIa
ment ha de fer el que estam fent en aquésts moments. 
Per tant, senyors del Govern: senyores elel Crup Popu
lar i senyors del Grup Socialista, pensin un poc més 
en el tema, intentem, d'alguna manera, superar aquesta 
dinamica, perque avui aquí no hem discutit interessos 
concrets, de qualque sector o del conjunt d'un sector 
de professionals, si bé tenim molt dar que hi ha un 
problema en el transport públic, que hi r:a un proble
ma en el transport de qualitat, que hi ha problemes 
patronals i corporatius i que hi ha problemes de llocs 
de treball, perque el turisme 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, moltes gracies, Sr. Sena. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
... sabem molt bé com funciona. 
Gracies, Sr. President, pero demanam una vega da 

més reflexió i que tots votem a favor d'aquest pro
blema. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Serra. 
Pel Grup Popular, 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. FONT QUETGLAS: 

" 

Com ha estat molt llarg, el Sr. Serra, únicament 
el que m'afecta personalment. Per favor, no digui diuen 
que han dit perque, sobretot en materia de tml1sports, 
s'equivocara moltes vegades. Pero li insistiré, una ve
gada més, en aquesta reunió, ja que voste hi té tant 
d'interes. Es fixi que no hi havia l'Ajuntament de Pal
ma, no hi era, en un principi, a les reunions no hi va 
ser, i quan varem arribar a aquesta conclusió, uns 
senyors varen quedar delegats per anar a demanar 
l'opinió de l'Ajuntament de Palma, quan varen tornar 
ens varen die sí l'Ajuntament de Palma diu que esta 
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molt bé, i que es faci aquest pacte, perque en pactara 
amb els altres ajuntaments una explotació deIs taxis 
d'aquest tipus, naturalment, varen dir que sí, pero quan 
en el Decret, que jo no he dit mai que no el fes, per
que el tenc preparat, i ha sap perfectament el sector, 
perque l'han vist, quan el Decret deia que ha supedi
tavem als acords que arribas sin els Ajuntaments, 11a
vors va ser quan no va agradar, no havíem quedat que 
l'Ajuntament de Palma dei a que sí, i llavors quan en 
el Decret posam que es faci amb aquesta condició, des
prés no agrada, no són les coses com les hi han con
tat, Sr. Serra. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 
Disposa d'un temps de cinc minuts . 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Aixo s'allarga, obviamcnt 

acabara bé. Sr. Conseller, per favor, el transport és un 
scrvci públic, voste faci el Decret, voste coordini Ajun
tamcnts i sectors professionals i usuaris, pero vostc, 
no pel ret que posi unes coses en el Decret, que un 
sector no agradin, tengui el Decrct aturat. Voste faci 
o voste millori aquest Decret, pero no perque un sec
tor diu que sí o diu que no, basicament, ha d'aturar 
un Decret. Per altra part, les precisions damunt les 
reunions són molt importants, pero jo li voldria dir 
una cosa, que havia dit voste abans, ha acusat a un 
sector professional d'utilitzar folis, la cap<;alera, no sé 
que ha dit, aixo són histories realment increi'bles, si 
aquí un sector professional té unes fotocopies, les pas
sa, crec que és normal que puguem fer·les cas, perque 
tots els ciutadans tenen tot el dret a poder manifestar
se adequadament, d'acord amb la Constitució i l'Estatut 
d'Autonomia. Sr. Conseller, per favor, actui' amb valen
tia, decisió, actui', aixo és l'únic que demanam. 

EL S R . PRE SIDENT: 
Pel Grup Popular, té la parauIa e l Sr. Cosme Vida!. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Amb el permís de Presidencia, sense baixar de l'es

có, arnés així estalviarcm gots, tassons i vasos d'aigua. 
Senzillament per dir que, bé, que, segons hem vist, a 
voltes no funciona la majoria natural, sí funcionara la 
majoda racional, malgrat sigui amb abstenció. Per dir
li, senyor presentant o que presenta aquesta Proposi
ció no de LIei, que també llosaltres l'hem escoltat amb 
molt d'interes, amb molta atenció, com hem escoltat 
totes les intervencions, pero hem de ser coherents amb 
la postura del Govern, i hem de donar suport, natu
ralment, a la seva postura, i no li podem estalonar 
aquesta Proposició no de Llei. 

Pero, no obstant aixo, jo voldria dir-li. al proponent 
d'aquesta Proposició no de LIei, que ha dit una serie 
de coses que ens han interessat molt, per exemple, que 
el Govern ja no té cap obstacle per fer aixo, i Havor 
ha comen<;at a enumerar una serie de prnblem~s ppr 

anar a aquest Decret, fin s i tot ha dit i ha reconegut 
que, segons tots aquests Decrets que vostés han explÍ
cat aquí, la responsabilitat i l'autonomia és muniCIpal, 
pero que caral1!, i perdonin l'expressió, que es pot anar 
fins a la creació d'una are a metropolitana, aixo ho pot 
f'er la Conselleria, pregunt jo, la Conselleria de Trans
parts? La crea ció d'aquesta area metropolitana que vos
te ha proposat aquí? Voste Havar ha dit que havíem de 
potencIar el dialeg, i ens ha inventat avui, entre altres 
coses, el dialeg per Decret. Ha dit que s'havia de dia
logar amb els ajuntaments, i llavors ha dit que els ha
VIa de decretar, el Decrct, a un Decret, i valgui la re
dundancia. El Canseller ha comen~at la seva interven
ció amb un «que més voldria aquest Conseller», «que 
més voldria», ho ha dit molt cIar, i li ha dit que l'ar
ticle 84 el faculta per coordinar les competencies, el 
cas de l'Ajuntament de Palma és molt cIal', que hi hagi 
acords entre els municipis i el Sr. Conseller de Trans
ports ha dit que t.ls es talonaria, o sigui el que vos te 
li ha demanat d'aquest düdeg, ell ha elit que ho esta· 
lonaria, pero no, per Decret, naturalment. A part d'aixo, 
i aixo jo. és anecdota, també ens ha fer saber que el 
Govern va anal en cotxe a Petra, el dia de la comme
moraClO del Centenari de Frai Juníper Sena. Jo Ii 
agraesc molt totes aquestes informacions i, bé, també 
al Grup Socialista que ha parlat de les punyidetes, que 
deim a Eivissa, que veig que no són només privatives 
d'Eivissa, i ha dit que no s'han, no sé també si és 
competencia del Conseller ele Transports aquesta inter
venció. Bé, aixo és una simple pregunta que faig, no 
és que jo tengui res que ho sigui. 

Aleshores, que surt de tot aixo? Que el ConseIler 
vol potenciar aquest dialeg, que estam d'acord que una 
vegada que ha demanin els ajuntaments, es faci aquest 
Decret. En una parauIa, que esta a favor del dialeg, 
pero no del dialeg per Decret. 

Res més, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gra.cies, Sr. Diputat. 
1 passam a la votació. 
1 deman a la Cambra: 
Les Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aques

ta Proposició no de LIei, es volen posar ¿rets, per fa
vor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres i Srs. Diputats que votin en contra 

d'aquesta Proposició no de LIei, es volen posar drets, 
per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies. poden seure. 
El resultat de la votació ha estat el següent: vots 

a favor, 11, vots en contra, 19, abstencions, 20. Per 
tant, queda rebutjada aquesta Proposició no de LIei. 

Amb la qual cosa donam per acabat aquest PIe, 
donant les gracies per les seves intervencions. 

Bones tardes. 
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