
DIARI DE SESSIONS 

PARLAMENT 

DEL 

DE LES ILLES BALEARS 
Número 90 I Legislatura Any 1987 

Presidencia 
del Molt II·lustre Sr. Antoni Cirerol • 

1 Thomás 

J.-Preguntes: 

Sessió celebrada els dies 1 i 2 d' Abril del 1987, 
a les 17 bores 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI 

l.-R.G.E. núm: 489/87, presentada peZ Diputat Sr. Josep Moll i Marques, adr~ada al Govern de la C.A., 
amb la formulaciá. següent: 
"Per quines raons no es formalitzen registralment els contractes de compra-venda de les viven des de 
l'Avinguda de Mexic a Palma?» 

2.-R.G.E. núm. 490/87, pre$entada pel Diputat Sr. Josep Moll i Marques, adre{:ada al Govern de la C.A., 
amb la' formulacia següent: 
"Quines raons han impulsat la Conselleria de Turisme a convocar tots els guíes de! Mallorca a un cur
set d'actualització?» 
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3.-R.G.E. núm. 49J/87, presentada pel Diputat Sr. Josep Moll i Marques, adrefada al Govern de la c.A.; 
amb la formulacia següent: 
"Quins criteris ha aplicat la Conselleria de TUnsme per decidir quins guies padien quedar exempts 
del curset d'actualització o de superG:r les proves finals?» 

4.-R.G.E. núm. 470/87, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, adre9ada al Govern de la 
C.A., amb la formula ció següent: 
«Quins professionals i amb quin grau de responsabilitat han participat en l'elaboració del Pla Econo
mie Regional de les Illes Balears?» 

5.-R.G.E. núm. 471/87, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, adrefada al Govern de la 
C.A., amb la formulació segiient: 
«Que ha costat l'elaboració del Plü Eeonomic Regional de les Illes Balears?» 

II -Projectes de Llei: 
1.-Debat del Dictamen de la Comissió d'OrdenacióTerritorial sobre el Projecte de Llei d'Ordenaeio Terri

torial (R.G.E. núm. 1139/86). 
2.-Debat del Projecte de Llei R.G.E. núm. 495/87, de Credit Extraordinari per a dotar la Sindicatura de 

Comptes de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. (Tramitació directa i lectura única) 

TII.-Debat de les Propostes de Resolució sobre el Pla Director d'Ordenació Sanitaria. 

IV.-Liquidació deIs Pressuposts de la Comunitat Autónoma per al 1984. 

V.-Liquidació deIs Pressuposts del Parlament de les Illes Balears per al J986. 

VI.-ElecciÓ de Síndics (en compliment de la Disposició Transitoria J." de la LIei de la Sindicatura de' 
Comptes). 

1.-1) 

EL SR. PRESIDENT: 
Bones tardes. Comen<;a la Sessió. El punt ·primer 

de la sessió del dia d'avui és el relatiu a Preguntes. 
Tractarem, en primer Uoc, la que formula el. Diputat 
Sr. Josep Moll i Marques, que va tenir entrada en el 
Registre General de la Cambra, on va ser registrada 
amb el núm. 489, fa referencia a la inscripció de con
tractes de compra-venda de les viven des de l'Avinguda 
de Mexic. 

Té la paraula el Diputat Sr. Josep Moll i Marques. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, la pregunta ve 

motivada perque s'ha donat el cas que persones que 
havien comprat UI) local a aquest edifici i intentaven 
aconseguir UD credit posant aquest local com a aval, 
no han pogut fer aquesta gestió, perque no hi havi~ 
_manera de regularitzar registralment la propietat. Jo 
voldria dernana!" per que aixo no és possible. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller d'ürdenació del Territori, vol contes

tar a aquesta pregunta? 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. Presidente, con mucho gusto. Sr. Moll, no 

está registrado el contrato de compra~venta porque to
davía no se han podido hacer las correspondientes es
crituras públicas y están, simplemente, con contratos 
privados. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar, Sr. Diputat? 

EL SR . . MOLL MARQUES: 
Sí, Sr. President, gracies. ' Perque el problema, efec

tivament, és que no s'ha fet ni tan soIs la divisi6 her 
ril'zontal, fin al punt que hi ha persones que fa dos 
i lres anys que viuen a aquests p isos, varen pagar ¡'en
trada, i de 11avo1"s ell~a no 11an tornat a pagar abso
lutament res, ho diuen aixi de francament, m'ho han 
explicat a mi, i supo que no lendrien inconvenient a 
explicar-ho a més gent, i, 'fÍll S i tot, han fet revenda 
d'aquest pis, també amb contracte privat, recuperant 
['entrada que havien pagat ells, pero el eu successor 
no paga tampoc absolutament cap dobler ni aroortitza 
ab olutament res. A m.i em sembla que aixo és una 
manera de destnlir patdmoni de la Comunitat Auto
noma. Voldria saber si aquesta situació durara molt 
de temps 1 que es fara amb aquests senyors que fa dos 
i tres anys que viuen aHa i no paguen. 

EL S~. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. Presidente. Realmente, esta pregunta es do

ble, pOI·que 00 tiene nada que ver con la pregunta an
terior. El que paguen ° no paguen, desgraciadamente, 
e produce con una cierta frecuencia en este ti po de 

viv iendas, no s6lo en esta Comunidad 'J, por upuesto, 
no tiene nada que ver con el que tengan escritura públi.
ca, o no tengan escritura pública, con el que esté regis
trado o no esté registrado, es simplemente un ' problema 
de que hay, no diré mucha gente, realmente en esta Co
munidad Autónoma el porcentaje de impagados dentro 
de todo este tipo de viviendas en sus distinta facetas y 
modalidades distintas de venta, es relativamente bajo 
en comparación con otras, pero no satisfactorio, eviden
temente, y espero que cán el tiempo se pueda ir regula
rizando. 

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

Diputat. 

1.-2) 
La segona pregunta la formula el mateix Diputat, 

Sr. Josep Moll, al qual se 1i dóna la paraula per for
mular la pregunta 490. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sí, Sr. President. Aquestes dues preguntes les .ce

tiraré, senzillament perque el curset objecte d'aquestes 
ha estat suspes, no s'ha acabat de dur a terme, supos 
que precisament per les dificultats que havia provocat, 
per tant, les preguntes, en aquest moment no tenen sen
tit, com a maxim, podria dernanar per quins motius s'ha 
suspes, pero aquesta pregunta, evidentment, sí que no 
és a l'Ordre del Dia. 

,EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Queden retirades les preguntes 490 i 491. 

1.-3) 
(Retirada). 

1.-4) 
EL SR. PRESIDENT: 

1 passam a la pregunta 470, que formula el Dipu
tat Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Demanam al Govern a 

veure quins professionals i amb quin grau de respon
sabilitat han participat a l'elaboració del Pla Economic 
Regional de les Illes Balears, presentat, ja fa bastant 
de mesos a aquest Parlament, i no tramitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
En nom del Govern, contesta el Conseller d'Econo

mia, Hisenda i Pressuposts, Sr. Cristofol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. President. Bé, era un equip multidisciplinat, 

format per les següents persones: Rafael López Pintor, 
Manuel Santillán Gutiérrez, Ana Laura Ruiz Castillo, 
Manuel García Fernando, Joaquín Pianguita i Eugeni 
Aguiló. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí. Bé, en primer lloc, hi ha una petita part de la 

pregunta que no s'ha respost, que és el grau de res
ponsabilitat. Pero, al marge d'aquesta qüestió, jo em 
deman, i es demana el Grup Parlamentari d'Esquerra 
Nacionalista-PSM, a veure si a les Illes Balears i Pitiü
ses no existeixen prous professionals per haver hagut 
d'acudir tant a gent de fora d'aquestes illes, i, arnés, 
és a dir, practicament tots són de fora de les Illes, 
aquests economistes, i, a més, Sr. Soler, també hem de 
dir que després d'haver llegit amb deteniment aquest 
estudi tan important com és el Pla Economic Regio
nal, que desgraciadament no s'ha tramitat, hem de fer 

una valoració clara, i és que aquest equip, que pareix 
tan important, ha fet un gran refregit d'altres estudis. 
Per aixo, no feia faIta dur llumbreres de fora d'aques
tes illes. 

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

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, l'adjudicació va ser 

en base a un concurs, al qual s'hi varen presentar qua
tre empreses, és a dir, quatre empreses de treball, con
sultories, basicament, de les quals no n'hi havia cap a 
Mallorca, en concret, i precisament, l'única que inc10la 
qualque persona d'aquestes illes dins l'equip, era pre
cisament aquesta que inclola Eugeni Aguiló, Catedratic 
de la Universitat d'aquí, de Balears. 1, com li dic, el 
grau de responsabilitat, hi havia una coordinació que 
basicament la va fer López Pintor juntament amb Euge
ni Aguiló. 

Gracies, Sr. President. 

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

Diputat. 

1.-5 
La darrera pregunta la formula el mateix Diputat, 

Sr. Sebastia Serra i Busquets, al qua1 se li dóna la pa
raula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. La següent pregunta és re

lacionada amb l'anterior, és que ha costat l'elaboració 
d'aquest Pla Economic Regional de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vol contestar, per favor? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, el preu d'adjudicació del concurs va ser 

15.065.000 Pts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sense dubtar que el concurs es fes bé, la veritat, 

després de llegir aquest treball, em pareix, ens pareix 
a nosaltres que amb una tercera part n'hi havia ben 
prou. 

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

Diputat. 

II.-l) 
Passam al punt següent de l'Ordre del Dia, Projec

tes de Llei, per debatre er Dictamen de la Comissió 
d'Ordenació Territorial damunt el Projecte de Llei d'Or
denació Territorial. Aquest Projecte de Llei té vives di· 
verses esmenes, i comenc;arem el debat debatent-les, 
concretament, les quatre presentades pel Grup Parla
mentari Socialista a l'artic1e Ir, núms. 1289, 90, 91 i 95, 
que es defensaran agrupades. Per defensar aquestes es
menes, té la paraula, en nom del Grup Socialista, el Sr. 
Joan Francesc Triay i Llopis. 
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EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sr. Presiden, SJ·cs. i Srs. Diputats. Agruparem més 

esmenes de les que ha dit, en aquest moment, el Sr. 
President, i hj afegirem també la 1296, pel que es veu· 
ran, conjuntament, les cinc esmenes que el Grup Par· 
lamentari Socialista té vives a }'article 1r de la LIei 
d'Ordenació Territorial. 

EL SR. PRESIDENT: 
Conforme. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Aque t é11'Liele Ir traeta deis objectius fonamenlals 

de la Llei, j les esmenes tracten de perfilar, amb més 
detall, amb més precisió aql1ests objectius, fent espe
cial menció a aspecl.es que J10 estan anomenats o mi
llorant, aclarint la redaeci6, l'expressió del text presen
tat pe] Govern o sorlil de la Comissió, com a; resuJ
lal deIs aconls entre la CoalJció Popular i Unió Ma-
1I01-quina sobre aquest tema. 

En primer \loe, hi ha una crítica, una esmena, a 
aquest article j a tOls els arlicles 01' apareix la referen
cia a les cOllarques com a organj[zac'ó territorial im
plícita, a pesar que ha estat d gudament maquil lada, 
en aquesta vel'sió, implícita a tot l'articulaL d la Llei. 
Jn vam dir, amb motiu de l'esmena de totalitat, que no 
és el nostre Estalut d'Autonomia un Estatut de comal'
ques, que no esta prevista la comarcalització de les 
Illes Balears rullS el nostre Estatul, que el nostre és 
un E tatut de municipis i d'üles j que, per tant, aques
ta filosofia inherent a un projecte prim itiu , jo crec 
que al qual aque t projecte de Govern s'ba inspirat i 
aquesta continua menció a les cOD1arques, s'hauria de 
superar a la Llei que s'aprovi, i que, per tant, aquesta 
expressió de les comarques s'h,auria de subst ituir per 
altres, C0111 ambits supramunicipals, o alguna expressió 
similar. 

També es parla que és objecte de la Llei establir 
ets ' crlteris per a ls DOUS assentaments humans. Cree 
que [arÍero una feina molt incompleta s i limitilssim la 
feina d'aquesta Llci a corregir o a plan tejar COITecta
ment els nous assentamenls humans, les noves arees 
l1rbanes i ens oblidassim que bi ha arees urbanes exis
Lents que poden ser rnillorades, que poden ser interven
gudes i que per tanl, n són malalt deshauciats, sinó 
que admelen ltna mill0ria i que poden tenir una possible 
curació i qu , per tanl, aquesta expressió de nous assen
taments, no és satisfactoria. De la mateixa manera, la 
necessitat de cOffi1?atib ilització del que és la utilitzacló 
racional deis recuJ' o natural amb el procés d'ul-banit
zació, l procés d'ocupació del tenitori, s'hauria d'ex
pressal' amb més clareclat, sense tants d'eufem.lsmes o 
expressions matisadores, que realment van descafe"inant 
l'e."<pressió que es tracta d'aconseguir, de la mateixa ma
nera que un object.iu laríssim de la Llei d' rclenació 
Territorial i que creim, el Grup Socialista, que mereix 
prendre part d'aquest primer arlic1e, perque al final jo 
cree que és el més important que pensam acon eguir 
d'aquesta Llei és la coordinaeió dels instruments mu
uicipals de planejament. Aquesta neeessaria coordina
ció deis instruments muuicipals, per tant, la necessitat 
de marcar unes cIare regles del joc a l'actuació mu
nicipal en materia d'urbanlsme, cree que és un objec
tiu prioritari que no apareix din aquesta llarga rela
ció que aqui es contempla. 1, en aqueo t sentil, tenim 
esmenes, pero que, amb una clara voll.lntal de treure 
un..: .... Llci que no lan soIs Í1.tncion·, que no tan soIs ser-

.. 

veixi al Govern que ti correspongui utilitzar-la, per fer 
la politica posteriorment, de redacció i d'aprovació 
d'lnstruments d'ordenació territorial, sinó que, ende
més, tengui el maxim suport parlamentad, proposa
ríem a la Cambra, proposaríem aIs Gl'l1pS Parlamenta
ris que les esmenes 1.290 i 1.291 poguessin ser tran· 
saccionades, logicament, previa la seva retirada, si hi 
hagués un acord, en el sentit que la 1.290 que es re
fereix, per tant, a la necessitat de fixar criteris per als 
nous assentaments humans, es retiras l'expressió 
«nous», del text del projecte i, en aquest sentit, accep
tarÍem el text actual i retiraríem l'esmena presentada 
que basicament té aquest objectiu, si bé amb Uná re
dacció diferent. I, de la mateixa manera, també retira
ríem l'esmena 1.291, si per part deIs Grups Parlamen
taris, si hi hagués majoria per fer-bo, estiguessin dls
posats a corregir o modificar la redacció de ¡'aparta'! 
c) que parla d'una dedicació d'especial atendó al pro
cés, per tant, és una expressió una mica complicada, 
per dir que és objecte d'aquesta LIei la compatibilit· 
zació del procés de clesenvolupament del sistema pro· 
ductiu, etc., la racional utilització deJs recursos natu-
1'a1s. 

Per altra part, és l1lolt important per a nosallres, 
1 cree que h1 hem d'in isLir aquí, no a aquest artic\e, 

iuó que 111 haltra diversos articles on haurem d'insis
tir en aquesta necessital, que la coordinaci.ó deIs plans 
munici.pals és un objcctiu que ha de quedar clarament 
establert, no !Ji ha c1ubte que bi ha altres articles que 
parlen de la vinculació elel planejament, pero que me
reix aquest lractamenl, a primera pagina, a la pagina 
d'objectius de la Llci, aquesta coordinaeió deIs instm
ment de planejament municipal, de la mateixa mane
ra que a altres articJes haurem de fer mel1ció que no 
s'estableix, com a objectiu de les directrius la fixació 
ele ma.xims a I'ocupació del territori O a le poblacions 
lurÍstiques o residenls deIs IDunicjpi als planejaments, 
i que aixo també són objectius, jo cree que no renun
ciables si de veritat amb aquesta Llei i amb les Direc
trius Territorials es volen aconsegllir resultats que mo
clifiquin, vagin modificant la realitat urbanistica d'a· 
quests darrers anys. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els aItres Gl'l1pS Polítics? 
Per part del Govern, ... perdó, sí. El Govern. 
Unió Mallorquina i Grup Popular. 
El Govern té la paraula. Sr. Conseller, queda ober

ta qüestió incidental. 

E L SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, muchas gracia, Sr. Presidente, de una forma 

muy breve quisiera matizar algo la intervención del 
Portavoz del Grupo Sociali tao En primer lugar, bueno, 
alegrarme de que aUDque sea en el "Ú Itimo momento y 
a través de unas transacciones que propone e l mismo 
Gmpo, se pueda Ilegal' a un acuerdo aún mayor en el 
consenso de esta Ley. Los Grupos que la han apoyado, 
junto con el Gobierno que la redactó inicialmente, han 
hecho un gran esfuerzo, por intenta.r que la Ley qu 
entendemos qu es básiCa para esta Comunidad estu· 
viese aprobada por unanimidad o por lo menos por el 
máxúno consenso po ible. A tal efecto, se han mante
nido numerosas reuniones de trabajo, y quizás esto 
haya justificado la larga tramitación de esta Ley. Des-
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graciadamente no se consiguió este ac~er~o y ah~ra 
parece ser que por encima o con postenonda~, mejor 
dicho, a la propia Comisión, que la había estudiado, to
davía se proponen algunas transacciones. Bien, yo, ~or 
mi parte, voy a proponer a los Grupos Parlamentanos 
que sí acepten estas transacciones, en principio cón ca
ráCter general, que hagan lo posible, si va de acuerdo 
con su ideología, que las acepten, porque entiendo ~ue 
como mayor sea el grado de consenso que se consIga 
con esta Ley, mayor efectividad tendrá para el futuro. 

Ya yendo en concreto a las enmiendas estas, se 
ha vuelto a tocar el tema de las comarcas, en la 1.289, 
y yo quiero reiterar que el propósito de esta Ley no 
es una comarcalización de la Comunidad, yeso ya se 
estuvo argumentando, creo que hasta en demasía en el 
debate a la enmienda presentada a la totalidad, incluso 
se llegó a decir que, bueno, que como argumento, que se 
empleaba comarcas, con mayúsculas, dada la importan
cia que le dábamos, eso se suprimió; la comarca es un 
término puramente geográfico que se emplea porque 
es realmente la expresión habitual para denominar una 
cierta extensión de terreno que no coincide con ningu
na unidad administrativa en concreto, consecuentemen
te, yo entiendo que el tema de las comarcas queda per
fectamente claro y no elebe de alterarse. 

Las enmiendas transaccionales estas pues yo creo 
que son aceptables perfectamente, porque, en definiti
va, no introducen una modificación en la esencia de 
la Ley, sino que vienen a matizar simplemente las ex
presiones y el contenido, que no varía. Consecuente
mente, las transacciones, tanto la 1.290 como la 1.291, 
entiendo que si los Grupos, los demás Grupos lo con
sideran aceptable, se mejora la redacción de la Ley, y 
podrían aceptarse. 

En cuanto a la 1.295, concretamente, en el fondo, 
de lo que se trata es de cambiar el concepto del con
tenido que deben de tener,·y se hace un cambio entre 
lo que es el estudio de los criterios de las infraestruc
turas y de los equipamientos, con una localización 
concreta. Entendemos que en este momento, en este 
apartado de la Ley, esta expresión de la localización 
concreta es demasiado exigente y demasiado restricti
va, y, consecuentemente, pensamos que debe de man
tenerse tal como ha salido de la Comisión. 

Y en cuanto a la necesidad de vincular y coordi
nar el planeamiento municipal, yo quisiera decir que sÍ, 
que estamos de acuerdo, y que ese ha sido uno de los 
criterios que ha regido la Ley y que, precisamente, ha 
sido objeto incluso de alguna enmienda y también fue 
objeto de debate, cuando la enmienda a la totalidad, por
que parecía, en algún momento que se intentaba anular, 
de alguna forma, la autonomía municipal, y allí se estu
vo explicando muy bien cuál era la razón de ser de 
esta vinculación a los planeamientos municipales y 
cómo venía recogida en la Ley. No obstante, lo que en
tendemos es que cuando se está hablando de objetivos 
de la Ley, los objetivos de la Ley no son establecer las 
Directrices, las Directrices son un instrumento de la 
Ley, pero no un objetivo. Consecuentemente, entende
mos que en este caso, esta enmienda no debe de acep
tarse, aunque el fondo, tal como ha sido defendida, que 
es el mantener la coordinación de los planeamientos 
municipales y su vinculación al planeamiento territo
rial, esa sí que se acepta, pero es que está recogida 
reiteradamente después en sucesivos artículos. 

Muchas gracias. 

EL SR: PRESIDENT: 
Molles grades. 
El Portaveu del Grup Socialista, vol fer ús de la 

paraula repliqmt al Govern?· 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí, moltes gracies, Sr. President. Cal dir que J a pe

sar que el Grup Parlamentari Socialista va presentar 
esmenes a la totalitat d'aquesta LIei, durant tota la tra
mitació ha fet el maxim esfor¡;, en tot moment, en reu
nions amb tots els Grups Parlamentaris per tractar que 
les diferencies que poguessin quedar el dia d'avui, en 
el debat que avui es fa, fossin mínimes i que, per tant, 
hi hagués el maxim de coincidencies, el maxim de con
sens dins l'articulat d'una llei que, com se sap, és una 
llei instrumental, és una llei que serveix per fer altres 
coses, penJ és una llei que, en si mateixa, no té una 
incidencia directa sobre la realitat territorial i que, per 
tant, com més ben feta estigués, com més tecnicament 
correcta o com manco incorreccions hi quedassin, mi
llor seria per a les figures que posteriorment s'han de 
redactar, i més facil ho tendria el Govern en el Parla
ment a les seves actuacions posteriors. 1, en aquest sen
tít, vull dir que, fins i tot, avui mateix, hem intentat veu
re si tres, quatre cinc, sis esmenes més podrien ser elimi
nades, a base d'arribar a postures transaccionals a les 
quals, en tot momen!, hem estat oberts, i també hem 
de dir que a tates les fases de Ponencia i Comissió que 
s'han celebrat, unes dotze esmenes del Grup Parlamen
tari Socialista. han quedat incorpqrades al Dictamen, 
cosa de la qual estam realment satisfets, a pesar que 
encara en quedin moltes de pendents. 

Per altra part, jo, el tema de les comarques, bé, jo 
crec que és un malaves, és una cosa que hi queda a la 
redacció d'aquesta LIei, que s'ha polit, que s'ha elimi
nat, en part, pero que encara és conseqüencia d'aques
ta inspiració comarcalitzadora d'un projecte, no sortit 
de les IIles Balears, pero sí que va servir d'inspiració 
per redactar el projecte del Govern, i que hagués es
tat possible, jo lament que es mantengui la posició, 
pero que hagués estat possible eliminar totalment i, 
per tant, evitar que la paraula pugui induir que hi ha 
un contingut comarcalitzador que no és, com dic, part, 
per ara, del patrimoni estatutari de la nostra Comuni
tat. 

Per altra part, la coordina ció deis planejaments mu
nicipals, jo crec que sí és un objectiu de la LIei. Efec
tivament, redactar, redactar unes Directrius és un in s
trument, pero coordinar els Plans Municipals, per tant, 
coordinar les polítiques urbanístiques municipals, sí 
que és un objectiu que seria bo que quedas perfilat a 
aquest artide primer i que, d'aques.ta manera, no apa
reix dins les formulacions que s'hi ·troben. A part d'a
quest tema, bé, hi ha la redacció del projecte, la re
dacció que es proposa per a l'apartat h), bé, a mi em 
sembla que és d'aquestes redaccions que es feien fa uns 
anys, com aquells jocs de paraules, on hi havia tres 
columnes i a cada columna hi havia unes paraules d'a
quelles molt tecnocratiques i que qualsevol combinació 
d'aquelles paraules donava lloc a una expressió del més 
grandiloqüent i gratificant. A mi em sembla que aquÍ, 
dir que cal adequar els plans sectorials a la funció ver
tebradora d'una política territorial o que hi ha d'haver 
una racional disponibilitat de dits elements estructu
rants, són d'aquest tipus d'expressions que realment 
no acaben d'aclarir el contingut que es pretén, que que
den bé, són elegants i que quedaria més dar dir que es 
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tracta d'establir la localització d'unes infraestructures, 
encara que es digui que és amb cadlcter indicatiu, pero, 
tampoc no són qüestions de fons, sinó que cree que 
serien millores a les expressions reaIsque la Llei em
pra. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula? 
El representant d'Unió Mallorquina, vol actuar? 

EL SR .. CLAR LLADÚ: 
Gracies, Sr. President. Només per dir que estam 

d'acord a acceptar aquestes dues es menes transaccio
nals, proposades pel Partit Socialista. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Del resultat del debat d'aquestes cinc esmenes, 

apare ix: quant a l'esm ena primera, 1.289, es manté l'es
mena per part del Grup Socialista . Les esmenes 1.290 1 
1.291 podran ser transacciouades si cap Grup no s'hi 
oposa i si s fa arribar a aquesta Preside ncia el text 
tran accionat per escrito d'acord amb el que disposa 
l'article 123 del nostre Reglament. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sr. President. És molt senzill el text, si em permet 

dir-lo de paraula, .. , 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo agrairia que se'm fes arribar per escrit, perque, 

tanmateix, llavors ho necessitam per a l'acta. 

EL SR. TRIAY LLOPIS : 
Bé. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per últim, anava a dir que les esmenes 1.295 i 1.296 

no són objecte de transacció i es mantenen per part del 
Grup Socialista i passaran a votació. De manera que, 
per fer arribar a aquesta Presidencia el text de les 
esmenes, deIs apartats de l'artide Ir, que fa referencia 
a les esmenés L290 i 1.~91, es dóna un temps de dos 
minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Recomencya la Sessió. 
Sres. i Srs. Diputats, procedirem a la votació de 

l'esmena 1.289, del Grup Parlamentari Socialista. 1 de
man a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
esmena, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moItes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posa! drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació de la primera esmena, a fa-

vor, 21 vots; en contra, 24; abtencions, cap. Queda re
butjada l'esmena. 

L'esmena 1.290 queda transaccionada, suprimint 
l'expressió «nuevos», de tal manera que el text sera «de
finició deIs criteris a seguir en els nous», i se supri
meix aquesta paraula <mous». Per tant, «definició deIs 
criteris a seguir en els assentaments humans, afavorint 
l'aceessibilitat, etc.». 

L'esmena 1.291, que fa referencia a l'apartat c) ... 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
L'esmena transaccional, encara que sembla que hi 

hagi un assentiment , s'haura de votar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Es votaran conjuntament les dues esmenes. 
«Dedicació especial d'atenció al procés de desenvo

lupament del sistema productiu». Aquí dira, «compati
bilització del pocés»,' etc., etc. 

En conseqüencia, adarits aquests dos texts, se sot
meten a votació conjuntament. 1 es cÍemana a la Cam
bra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
es menes transaceionades, es valen posar drets, per fa
vor? 

Queden aprovades per unanimitat. 
Esmena 1.295 i 1.296, que no han estat admeses, 

també se sotmeten conjuntament a votació. 1 es dema
na a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
dues esmenes 1.295 i 1.296, es volen posar drets, per 
favor? 

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

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 22 vots; en contra, 25; abstencions, cap. 

Queden rebutjades les dues esmenes. 
I, per últim, passam a la votació de l'article ·1r. 1 

deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest arti

de, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moHes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
. Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar 

drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Resultat de la votació: a favor, 25' vots; en contra, 

cap; abstencions, 22. Queda aprovat l'artic1e Ir del Pro
jecte de Llei d'Ordenació Territorial. 

Passam a' l'artide 2n, que manté viva l'esmena 1.297, 
que manté el Grup Parlamentari Socialista. Per defensar 
aquesta esmena, té la paraula, en nom d'aquest Grup, el 
Sr. Joan Francese Triay i Llopis. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta esmena 

que té conseqüeneia en tata una serie d'esmenes pos
teriors, proposa la supressió deIs Plans Territorials Par
cials. 

Aquests Plans Territorials Parcials, que es deien 
Plans Territorials Comarcals, a la redaceió primitiva, 
creim que responen a una filosofia que no és la de les 
Illes Balears, a una grandaria de població i a uns proble
mes que no són els de les nostres illes, i que el territori 
insular i la urgencia deIs problemes que ten {m perme
ten i exigeixen que siguin les Direetrius d'Ordenaeló 
Territorial les que els resolgujn i que no es erei' un nou 
escaló a la ser ie d'instruments nous d'ordenació territo
rial que dilati i ajorni la solució d'aquests problemes. 

L'aprovació d'aquesta figura, deIs Plans Territorials 
Parcials, és coherent, el manteniment d'aquesta figura 
és coherent amb la inteneió que a diversos artides 
d'aquesta Llei es veu, de fer unes directrius d'Ordenaeió 
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Territorial molt genenques, molt poc definides, gens 
detallades i, per tant, escassament operatives. 1, per 
aixo, creim que és un plantejament equivocat, un plan
tejament que sembla que es proposa redactar abans de 
les Directrius, altres figures, encara que sigui a través 
del tramit previst a la LIei, d'autorització per part del 
Parlament, i que, per tant, la maxima preocupació, el 
que ens ha fet coincidir durant quatre anys que era 
la necessitat de redactar unes Directrius d'Ordenació 
Territorial que incideixin directament sobre els plane
jaments municipals, es veuria indefinidament ajornat, 
no tan soIs perque la urgencia ja no és tal, perque hi 
ha la possibilitat de resoldre o d'actuar per aItres vies, 
sinó perque, encara que es compleixi aquesta voluntat 
de la LIei de redactar les Directrius, aquestes Directrius 
no resuItarien problemes reals, serien Directrius molt 
generiques, serien Directrius sotmeses a unes tramita
cions i a uns tipus de debats parlamentaris que les 
farien escassament vinculants, escassament detaIlades 
per resoldre els problemes. 

Per aixó, creim que aquesta figura deIs Plan s Terri
torials Parcial s serveix en aquest sentit, serveix per bui
dar, per fer generic, per fer, diguem, tipus Catalunya, 
les Directrius Territorials que nosaItres voldríem 
molt més detallades, molt més precises, molt més, per 
tant, incisives quant a la realitat deIs problemes. Per 
aixó, encara que s'hagi canviat el nom, i ara se'ls diguin 
Parcials, que abans eren Comarcals, creim que el pro
blema fonamental que tenien no s'ha resolt, que con
tinua essent el mateix, que no s'esta donant, a les Di
rectrius d'Ordenació Territorial el paper reIlevant i 
hegemónic que els hauria de correspondre dins aquesta 
LIei, que practicament no són necessaries o que, encara 
que siguin necessaries a niveIl de paper escrit, de lle
tra de la LIei, no seran realment necessaries per resol
dre els problemes. I en aquest sentit creim' que crear 
noves figures que compliquin cada vegada més el mapa 
deIs escalons de l'Ordenació Territorial, realment no és 
una bona política i que quedaría molt més cladficada 
la situació, molt més concentrats els esfon;:os en les 
Directrius, si aquests plans, abans Comarcals i ara Par
cials, no existissin i no es creassin en aquesta LIei. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els aItres Grups PoIítics? 
Grup Popular, Grup Esquerra Nacionalista. 
Té la paraula Esquerra Nacionalista, Sr. Joan Ló

pez Casasnovas. 

EL SR. LÚPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. El Grup Esquerra Naciona· 

lista donara suport a aquesta es mena de supressió, pero 
que entenem que és adient amb l'esperit de l'Estatut 
d'Autonomia, amb l'article Se, es va fer en el debat a 
la totalitat molta fon;a en aquest punt, les Illes, l'Es
tatut no contempla l'organització per comarques, i, en 
conseqüencia, crec que seria just i ben coherent que un 
Parlament Au10nomic tengués més en compte la reali
tat de la Comunitat Autónoma a la qual representa i, 
en conseqüencia, no copiés realment criteris d'altres Co
munitats Autónomes, aquí hi ha illes i, per tant, illes i 
municipis és la filosofia que ha de tenir la LIei aques
ta. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies. 
El Sr. Joan Verger, pel Grup Popular, té la paraula. 

EL SR. VERGER POCOVl: 
Gracies, Sr. President. NosaItres no donarem suport 

a aquesta esmena. Al Ilarg de la tramÍtació d'aquesta 
Llei és ver que s'han canviat els Plans Territorials Co
marcals pels Plans Directors Parcials, amb l'objecte de 
no confondre i que no es cregués que nosaltres inten
tam fer comarques, no parlem de copiar d'altres llocs, 
perque els exemples podrien ser nefasts. Per tant, val 
més que deixem aquest tema del copiar i, per conse
güent, dir que nosaItres, segons les paraules que ja ens 
ha dit el Conseller, no donam suport, perque ja ha ex
plicat el perque de la necessitat d'introduir aquests 
Plans Territorials Parcials dins aquesta LIei. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Triay, vol replicar? 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sí. Per dir que, bé, que aquests Plans Territorials 

Parcial s són conseqüencia de totes les expressions que 
existeixen a l'articulat en relació amb comarques, en 
relació amb arees sócio-economiques homogenies, en 
relació amb capc;:aleres d'aquestes arees socio-economi
que s homogenies que, per molt que s'hagin anat, di
guem, disfressant les paraules, realment reflecteíxen el 
mateix contingut, que és un contingut de comarcalitza
ció que, a determinades Comunitats Autonomes, espa
nyoles, tenen una profunda significació histórica, econo
mica i política, peró que a les nos tres illes és un feno
men absolutament extern a la nostra realitat, i que per 
aixó creim que aquests plans responen a aquesta altra fi
losofia i que no basta canviar el nom per canviar la fi
gura, que la LIei del Sol ja en preveu, de Plans Supra
municipals, que poden donar solució als problemes que 
afecten més d'un municipi, i que, per tant, aquesta fi
gura ve, no a resoldre problemes, sinó a complicar el 
panorama de l'Ordenació Territorial. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més íntervencions, Sres. i Srs. Dipu

tats passam a la vota ció de l'esmena 1.297, del Grup 
Parlamentari Socialista, que proposa la supressió de 
l'apartat B) de l'artic1e 2, quant al que fa referencia a 
l'expressió «Plans Territorials Parcials». 1, en conse
qüencia, deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin él. favor d'aquesta 
esmena, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moHes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 21 vots; en contra, 26; abstencions, cap. 

Queda rebutjada aquesta esmena. 
Com molt bé ha dit el Portaveu del Grup Parlamen

tari Socialista, el rebuig d'aquesta es mena a l'article 2, 
que és conceptual, fa referencia a les esmenes 1.229, 
1.300, 1.315, 1.318, 1.321, 1.322, 1.323 i 1.324, i, si el Grup 
Parlamentari Socialista les manté, passarem després, en 
el seu moment, a la votació. 

I passam ara a la votació de l'article 2. I deman a 
la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 
2, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moHes gracies. 
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Sres. í Srs. Diputats que votin en contra, es vol en 
posar drets, per favor? 

Sres i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 
drets, per favor? 

Resultat de la votació: vots a favor, 26; en contra, 
1; abstencions, 20. Queda aprovat l'artide 2. 

Sr. Triay, té voste la paraula per qüestió d'ordre. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sr. President. Bé, el Grup Parlamentarí Socialista 

manté totes les esmenes, el que passa és que d'acora 
amb la practica parlamentaria habitual, totes les esme
nes que voste ha anomenat, des del moment que s'ha 
derrotada aquesta, realment han decaigut i, per tant, 
no és necessari que se sotmetin a votació, ja que po
dem considerar que han estat derrotades totes a la ve
gada. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies del seu aclariment. 
L'artiele 3 no té cap esmena viva, el pos directa

ment a votació, i deman a la Cambra : 
Sres . i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest arti

ele, es volen posar drets, per favor? 
Queda aprovat per unanimitat. 
L'artiele 4 manté viva, després del que s'ha dit i 

deIs aelariments fe ts, una esmena del Grup Parlamen
tari Esquerra Nacionalista, es mena d'addició, la 1.343. 
Per defensar .aquesta esmena, n 110m d'aquest Grup, 
té la paraula el Diputat Sr. loan Frnncésc López i Ca
sasnovas. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sera una intervenció molt 

breu, perque ens sembla que és una aportació, senzilla
ment, de refon,:ar aquest artiele i de donar coherencia 
a la Llei, si entenem que els Plans Territorials Parcials 
i els Plans Directors Sectorials, a l'article 28, apartat 1, 
queden, d'alguna manera, sotmesos i obligats a modi
ficació, quant que hi hagi contradiccions amb les Di
rectrius d'Ordenació Territorial i els Plans d'Ordenació 
del Medi Natural, en conseqüencia, entenem que dins 
l'artiele 4 hi hauria d'haver una referencia expressa, que 
els Plans Territorials Parcial s i els Directors Sectorials 
hauran d'estar subsumits als Plans d'Ordenació del Me
dí Natural. Per una raó absolutament innegociable, per 
part del nostre Grup, i és que si aquestes Directrius 
han de servir per salvar la natura, si han de servir per 
ordenar en un sentit proteccionista, com el que nosaI
tres voldríem veure en l'ús d'aquesta Llei, obviament, 
els Plans d'Ordenació del Medi Natural estan molt per 
damunt d'altres consideracions de tipus economicista. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups? 
Grup Popular. Té la paraula el Sr. Joan Verger 

Pocoví. 

EL SR. VERGER POCOVf: 
Gracies, Sr. President. El nostre Grup no accepta

ra aquesta esmena, perque pensam que després de la 
transacció feta amb l'esrnena del Grup Regionalista, 
alla on es diu que els Plans Territorials Parcials i els 
Plans Directors Sectorials no podran afectar negatíva
rnent els Plans d'Ordenació del Medí Natural, pensam 
que aquesta esmena, en aquest cas, no és necessaria, per 

tant, nosaltres pensam que no s'ha d'acceptar aquesta 
esmena. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. López Casasnovas, vol replicar? 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sí, nosaltres, senzillament, creim que si no hi ha 

un mconvenient de fans en la filosofia que dóna suport 
a aquesta esmena, jo cree que s'hauda de votar a favor, 
senzillamenl, perque entenem que ve a refor~ar UD 

criler is que realment. són compartits per tota la am
bra no veim per que no han de flgurar adscrils dins l'ar
ticulat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Verger, vol rer ús de la paraula. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
Sí, gracies, Sr. President. Creim que des del mo

ment que deim que tots els plans rnencionats, tants 
els Plans Directors Parcials, coro els Directors Secto
ríals, com els d'Ordenació del Medi Natural tenen el 
rnateix rang legal, per consegüent, no hi ha Uoc a aques·· 
ta esrnena. 

EL SR. PRESTDENT: 
No havent-hi rnés intervencions, Sres. i Srs. Dipu

tats, passam a la votació de l'esrnena 1.343. I dernan a 
la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
esmena, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, maltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Moltes gracies, poden seure. 
Resultat de la votació: a favor, 20 vots; en contra, 

26; abstencions, cap. Queda rebutjada l'esrnena. 
1 passam a la votació de l'article 4. I dernan a la 

Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 

4, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? No n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
Resultat de la votació: a favor, 26 vots; en contra, 

cap; abstencions, 20. Queda aprovat l'article 4. 
.. L'article 5 tenia viva l'esmena 1.300, que, com ha 

dit molt bé el Portaveu del Grup Socialista, la conSl
deram decaiguda, i passam a la votació de l'article 5. 
I dernan a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 
5, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. ¡Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? No n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
Resultat de la votació: a favor, 26 vots; en contra, 

cap; abstencions, 20. Queda aprovat l'article Se. 
L'article 6 no té cap esrnena viva, i el sotmetern 

directarnent a votació. I ciernan a la Cambra: 
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Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'artide 
6, es volen posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
L'article 7 manté viva una esmena de substitució, 

que defensa el Grup Parlamentari Esquerra Nacionahs
ta-PSM, la 1.343. Per defensar aquesta esmena, 1.343-2, 
té la paraula el Diputat Sr. SebasWl Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, nosaltres tenim una 

visió deIs organs de gestió molt clara, i pensam que és 
una visió també molt progressista i que, en el mateix 
temps, dins aquesta Llei que estam debatent, si no s'ad
met el tipus d'esmena que nosaltres plantejam, ens 
podem trobar amb tot tipus de confusionismes, amb 
tot tipus de seguir fent una planificació de tipus des
tructiu més que de tipus preservatiu, i, en definitiva, 
per aixo, de preservació, i en definitiva, també, també, 
també és preservació, en definitiva, no és l'altra parau
la, i, en definitiva, nosaltres defensam els organs de 
gestió pública o mística en lloc d'incidir en els organs 
de gestió privada com la Llei vol fer incidir. 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 
Volen intervenir els al tres Grups Polítics? 
Grup Popular, té la paraula el Sr. loan Verger 

Pocoví. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
Gracies, Sr. President. Es veu que en aquests mo

ments dins el Parlament i dins tota la societat nostra 
hi ha «in mente» el tema de la SIDA, perque la pre
servació, veig que és una cosa seriosa. La veritat és que 
per fer una política progressista, cree que es pot fer 
des d'organs de gestió. pública, privada o mixta, i no 
just des d'organs de gestió pública o mixta, per con
següent, nosaltres no admetrem aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. S erra, vol replicar? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, sí. Ara ve el problema de la SIDA. L'article 7 

de la Llei parla darament de la regulació de l'ús, i és 
per aquí, i és per aquí que pentura ens ha sortit el 
de la preservació. 

(Rialles). 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé, una estona d'expansió és bona. Continuam dins 

la formulació seriosa de formulació d'aquesta Llei. Srs. 
Diputats, silenci, per favor. 

No havent·hi més intervencions sobre aquest par· 
ticular, sotmet a votació aquesta esmena a l'artide 7e, 
que proposava substituir l'expressió «organs de gestió 
pública, privada o mixta», per «organs de gestió públi
ca o mixta». En conseqüencia, se sotmet aquesta es
mena a votació. 1 es demana a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esme
na, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seu re, moHes gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 19 vots; en contra, 

27; abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena. 
1 passam a la votació de l'artide 7e. 1 deman a 

la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor' d'aquesti ar

tide, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Dipuiats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Resultat de la votació: a favor, 27 vots; en contra, 

2 vots; abstencions, 17 vots. Queda aprovat l'artide 7e. 
L'article 8e manté vives dues es menes, una de su

pressió, que defensa el Grup Parlamentari Socialista, 
i una de substitució, del Grup Esquerra Nacionalista. 
Per defensar l'esmena de supressió, 1.301, del Grup Par
lamentari Socialista, té la paraula, en nom d'aquest 
Grup, el Sr. Joan Francesc Triay i Llopis. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sr. President. Srs. Diputats. Aquí, a aquest arti

ele, la majoria, a partir del projecte que va presentar 
el Govern, proposa la creació d'una Comissió de Polí
tica Territorial per entendre, per informar, per elabo
rar tots els documents, tots els instruments d'Or
denació rerritorial que aquesta Llei crea. Creim, el 
Grup Parlamentari Socialista, . que tenint el Govern la 
Comissió Territorial d'Urbanisme, sobre la qual té to
tes les facultats per remodelar·la, vía Decret, amb uns 
mínims que estableix la Llei del Sol, i, en qualsevol 
cas, de substituir-la, perque també té capacitat per in
cidir damunt la Llei del Sol a través del ParIament, a 
través d'una Llei del Parlament, en primer lloc se li 
hauria de canviar el nom de Provincial, perque ja va 
quedant una mica, com a fosil d'una altra epoca, i que 
no respon a les nostres terminologies, pero, a part d'a
quest detall, no hi ha dubte que crear una altra Co· 
missió per a funcions, no igual s, pero molt paregudes, 
molt semblants, moIt velnades de les que ha de fer la 
Comissió Provincial d'Urbanisme, creim que és una 
duplicitat de funcions que no té justificació, que real
ment no es millora la coordinació interna del Govern 
creant una nova Comissió amb funcions paregudes a 
l'anterior, i que seria moIt millor integrar sobre una 
Comissió Provincial o sobre una Comissió d'Ordenació 
Territorial i Urbanisme, o com se li vulgui dir, una única 
Comissió en ús de les facultats que el Govern té per crear
la, totes les competencies de l'urbanisme i d'ordenació 
del territori, que el Govern té totes les possibilitats, i el 
Parlament, no hi ha cap dubte, de fer el tipus de Comis
sió que trobi, bé una Comissió oberta, bé una Comis
sió amb participació d'altres administracions, bé una 
Comissió de tipus, per tant, més 'participatiu, o bé una 
Comissió més tipus governamental, més executiva, com 
la que es plan teja aquí, com d'ordenació territorial. 
Pero que, en qualsevol cas, anar a una duplicitat de 
Comissions dins el mateix Govern creim que és con
trari a l'efidlda que s'ha de cercar sempre en l'acció 
pública. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
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Volen intervenir els altres Grups en relació amb 
aquesta esmena? 

Grup Popular. El Sr. Joan Verger i Pocoví té la 
paraula. 

EL SR. VERGER POCOVf: 
Gracies, Sr. President. El nostre Grup manté que 

són dues coses diferents, la Comissió Provincial d'Ur
banisme i d'Ordenació del Territori, pensam que és ne
cessari mantenir aquesta Comissió de coordinació de 
política territorial, i, per tant, nosaltres pensam que no 
podem acceptar aquesta esmena del Grup Socialista. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Triay, vol replicar? No. 
No havent-hi més intervencions, Sres. i Srs. Dipu

tats, passam a la votació d'aquesta esmena, 1.301, del 
Gnlp Socialista, de supressió. 1 dernan a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
esmena, es volen posar drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? 
Poden seure, m'oltes graCles. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 20 vots; en contra, 25; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena. 
Passam al debat de l'esmena 1.343-4, del Grup Es

querra Nadonalista-PSM. Per defensar aquesta esme
na, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra i Bus
quets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Fet que existeix, a partir 

d'aquest moment, la Comissió de Coordinació de Polí
tica Territorial del Govern de les Illes Balears, nosal
tres proposam que aquesta Comissió sigui presidida pel 
Molt Honorable Sr. President de la Comunitat Autono
ma, del Govenl de la Comunitat Autonoma, donat que 
és una Comissió important i de la qual formen part 
representants de totes les Conselleries. Per tant, nos
altres, atesa la importancia d'aquest0. Comissió, de la 
que se li vol donar, ates, al mateix temps, la represen
tativitat que hi ha d'haver de tates les Conselleries, in
cIosa la d'Obres Públiques, i donada la importancia 
que té el tema d'ordenació del territori, nosaltres creim 
que no només una acció de govern és sempre coHegia
da, perque ho toca ser, sinó que, en aque t ca , fins i 
tot la simbologia, ates aquest problema de l'ordenació 
del territori a les mes Balears, la simbologia que presi
deixi una Comissió d'aquest tipus, el President del Go
vern de la Comunitat, seria necessaria. 
de la Comunitat, seria necessaria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els altres Grups Polítics? 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

ClO d'aquesta proposta d'esmena, del Grup Esquerra 
Nacionalista. 1 deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votín a favor d'aquesta 
proposta, es valen posar clrets, per favor? 

Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 
drets, per favor? 

Resultat de la votadó: a favor, 1 vot; en contra, 
26; abstencions, 18. Queda rebutjada l'esmena. 

1 passam a la votació de l'article 8. 1 deman. a la 
Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest ar
tiele, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votín en contra, es vol en 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po

sar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Resultat de la votació: a favor, 26 vots; en contra, 

18; abstencions, 1. Queda aprovat l'article 8. 
Passam al debat de l'artiele 9, que manté dues es

menes vives, una de substitució, del Grup Parlamenta
ri Socialista, i una altra de substitució, també, del Grup 
Esquerra Nacionalista. Debatrem, en primer lloc, la 
1.302, de substitució, del Grup Parlamentari Socialista. 
Per defensar aquesta esmena, té la paraula el Diputat 
Sr. Joan Francesc Triay i Llopis. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Srs. Diputats. Aquest article 9 tracta d'un tema ben 

important, com són les facultats del Govern per sus
pendre planej.unents, tant per redactar-los nous, els lns
truments que preveu aquesta propia Llei d'Ordenació 
Territorial, com són els Plans Territorials Parcials, Dl
rectors Sectorials i d'Ordenació del Medi Natural, com 
també per suspendre la vigencia deis Plans d'Ordena
ció regulats per la Llei del SOl. Per tant, es tracta d'un 
important article que pot tenir, és un instrument en 
mans del Govern per intervenir, de manera decidida, 
per evitar impedir situacions que puguin ser pos tenor
nlent lamentables quant a Plans que hagin quedat ob
solets, que siguin cIarament perniciosos en la seva re· 
dacció primitiva, i que també conté la suspensió de 
llicencies que d'una manera automatica suposa 1'apro
vació inicial deIs instruments d'ordenació territorial 
que la Llei crea. 

En relació amb aquest tema, mantenim dos crite
ris diferenciats. L'important és que essent la suspensió 
d'uD planejamenl un acle cla.ran;tenL executiu, un acte 
que tra la d'evitar con eqüencies negatives de !'actua
ció legitima de particulars, pero amb aplicació de plans 
que es consideren negatius, perniciosos j els efectes 
deIs quals e valen aturar, creim que tot aquest pro
cés de participació, de més de dos mesos, que aquí es 
crea, que pot semblar molt obert, que pot donar op
ció a donar moltes opinions, abans que el Govern pren
gui la decisió definitiva sobre la suspensió, realment 
el que fa és abrir una porta que durant aquests dos, 
tres mesos, que dura aquest públic coneixement que 
es vol suspendre un planejament, es facin inevitables 
les conseqüencies negatives que es volien evitar, que, 
per tant, es crel una acceleració del que és d procés 
negatiu de la petició de llicencies concretes a plans 
parcials que es valen suspendre. Jo, en aquest sentit, 
vull recordar com regula la Llei del Sol la suspensió 
de llicencies. La suspensió de llicencies és un acte que 
prenen els ajuntaments, amb aquests mateixos objec
tius d'aturar conseqüencies pernicioses quan s'esta re
dactant un planejament determinat i que es pren d'una 
manera rapida i executiva, que després pot tenir tates 
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les vies de recursos davant els tribunals que es consi
derin adients, pero que són executius des del mateix 
moment que es pren la decisió, i que és una decisló 
que a la practica se sap que s'ha de prendre d'una 
manera rapida i sense difusió de la intenció, perque 
qualsevol difusió de la intenció de suspendre les lh
cencies a unes determinades zones, crea la rapidíssi
ma reacció de presentar peticions d'edificació que des
prés creen uns drets economics consolidats adquirits, 
i que a90, precisament, és el que es tracta d'evitar. 

I que, per tant, si bé és cert que l'artic1e de la 
Llei del "'Sol, l'artic1e 51, crea una figura de suspensió 
de planejament, pareguda a aquesta que aquí presenta 
el Govern i el Grup Regionalista, com a conseqüencia 
deIs acords en Comissió, que hi ha aquesta audiencia 
a Corporacions Locals, cree que a<;o s'hauria de cor
regir, i que realment aquí estam en condicions precl
sament de corregir aquest tipus de problemes. Perque, 
si bé la Llei del Sol contempla la suspensió deIs Plans 
com una mesura molt excepcional, moIt especial, que 
a la seva redacció de l'any 75, esta únicament autorit
zada en el Consel! de Ministres, a través d'aquesta Llei 
es converteix en 'una mesura relativament normal, re
lativament habitual i que especialment incideix en la 
suspensió de Plans Parcials o Especials, i, per tant, té 
una conseqüencia directa sobre les llicencies d'edifi
cactO que puguin donar els Ajuntaments. I que, 
per tant, a pesar que puguin semblar aquí, exposat, 
que aixo és una postura poc participativa o que 
és una postura una mica impopular, jo crec que 
cal atribuir a , les institucions, al Govern de la Co
munitat Autonoma la competencia que li corres
pon per poder decidir, de manera rapida i executiva la 
suspensió d'un planejament, logicament, la suspensió 
del planejament la prendra amb tots els antecedents 
que de regim intern del Govern s'hagi cercat, amb tots 
els assessoraments i amb tates les consultes previes, 
i, arnés, n'haura de retre compte davant els Tribunals 
si qualsevol particular o administració se sent perju
dicat en dret en els seus legítims drets sobre aquesta 
qüestió, pero que, abrir un període de consultes de di
versos mesas, de públiques consultes, realment l'únic 
que fa és desvirtuar els resultats que es tracten d'a
conseguir amb aquestes suspensions de planejament. 

Per altra part, tema menor, no tan important com 
aquest, creim que no queda suficientment clara la pos
sibilitat, esta sotmesa a interpretació, pero estaria mi
llar que no estas sotmesa a interpretació, sinó que es
tigués clara, la possibilitat, a l'apartat 2n, de suspen
dre els Plans Parcials i Especials, i també que quan es 
parla que durant cinc anys no es podra tornar a uti
litzar una suspensió total o parcial del mateix ambit 
territorial, que .. també es fes la menció que, amb iden
tica finalitat, perque el mateix ambit territorial, dins 
el període de cinc anys, pot ser necessari amb una fi
nalitat absolutament distinta de la que ha provocat la 
suspensió anterior, per un Pla Sectorial o Parcial que 
s'ha aprovat, que no tengui res a veure amb el docu
ment inicial pel qual es va provocar una suspensió i 
que hi hagi la incapacitat jurídica i legal, a través d'a
questa Llei, de poder actuar per salvar un trac;:at d'una 
carretera, una instaHació d'una infraestructura, etc. 

Per tant, aquestes matisacions, cree que millora
rien les possibilitats d'interpretacions difícils a un mo
ment posterior. 

Per altra part, quan es parla de la suspensió de 
llicencies, a l'apartat Se del projecte del Govern, del 

DictalT.\en de la Comissió, no tan soIs hauria de supo
sar la suspensió de l'atorgament de llioencies, l'apro
vació inicial d'un Pla d'Ordenació, sinó que, com hem 
defensat, en diferents ocasions en aquest PIe del Par
lament, fins i tot, a través d'una Proposició de Llei, ja 
fa dos anys, aproximadament, també hauría de servir 
per detenir la tramitació deIs Plans Parcial s que esti
guin en tramitació i que no estiguin aprovats perque, 
no hi ha dubte que si negativa és una llicencia d'edl
ficació o dues o tres que es puguin donar contra un 
Pla que s'esta estudiant, moltíssim més negatiu és que 
s'estigui obligat a aprovar un Pla Parcial, un planeja
ment de tata una zona que sigui clarament contrari al 
Pla nou que s'intenta dur endavant. Per tant, cree que 
avui tenim l'oportunitat d'aquest tema, que tal vega da 
en el seu moment, vist a'illadament, hi havia la jus
tificació que era massa puntual la proposta que el Grup 
Socialista va fer de modificació de la Llei del Sol, 
creim que en el dia d'avui encaixa perfectament dins 
l'esperit de la Llei que aquí s'aprova, introduir aques
ta matisació en relació amb la tramitació de Plans 
Parcials i Especials, i que, per tant, tres temes d'índo
le menor, com són aquesta referencia clara als Plans 
Parcials i Especials, que sigui per identica finalitat el 
termini de cinc anys i que també, a part de les obres 
d'edificació, quedi detinguda la tramita ció de nous 
Plans Parcials quan s'estudia un nou planejament, en 
els aspectes que no coincideixen, i un tema de més im
portancia, de més envergadura, que és aquest caracter 
negatiu, aquest caracter contraproduent que pot te
nir el període de participació, d'audiencia de les Cor
poracions Locals, per poder decidir una suspensió de 
p1anejament que, a la vegada, pot ser una suspensió 
d'un Pla Parcial i que, per tant, a la vegada és una 
suspensió d'uns drets a edificar i que no estiguem 
creant un mecanisme ben intencionat, amb objectius 
clarament positius, pero que, a causa deIs tramits que 
creem, estiguem obrint la porta que ·a110 que volem 
impedir s'acceleri encara més rapidament del que ha
gués estat el seu procés normal. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
En nom del Govern, té la paraula el Conse11er d'Or

denació del Territori. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente, muchas gracias. Sr. Triay, nueva

mente, como usted ha recordado, C011 esta enmienaa, 
se están tocando viejos temas que ya han sido objeto 
de debate en este salón. Aparte del detalle de sustitu
ción de la Comisión de Ordenación Territorial por la 
Comisión Provincial de Urbanismo, eso imagino que ya 
carece de toda significación, una vez aceptada la crea
ción de la Comisión, bien, estamos nuevamente en el 
tema de la contraposición entre las garantías jurídicas 
del administrado y las buenas intenciones de la Ley, y 
yo creo que tienen que ser compatibles las dos cosas, 
y con el Proyecto, tal como ha salido de la Comisión, 
creo que están completamente compatibilizadas. 

Por una parte, se admite la posibilidad de suspen
sión, tanto de los planes nuevamente creados en esta 
Ley, como de los Planes de la Ley del Suelo,. a través 
de un mecanismo parecido, uno de ellos previa consul
ta a la Comisión Provincial de Urbanismo, que es la 
que tramitó los de la Ley del Suelo, y otro, previa 
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consulta a la Comisión de Ordenación Territorial, que 
es la que ha tramitado los planes previstos en esta Ley. 
Y, en cualqu ier caso, evidentemente, nosotros en ten
dem s que no pued suprimirse la referencia al infor
me de los Ayuntamiento$ y de 1.05 Consells Insulares. 
Creo que institucionalmente es absolutamente inadmi
sible sllprimir una particjpación importantisima de 
unas inslilucione tan representativas, COffiO- son los 
Ayuntamiento y los Con ells Insulares, bajo la excusa 
queluranle este período ele consulta podda aprove
charse para tramitar planeamientos que no se desean ; 
sinceramente, yo creo que esto sería atribuir unas in
tenciones a esos organismos, que son los que pueden 
tramitar estos planeamientos, precisamente, unas inten
ciones que lógicamente desde esta institución no pue
den admitirse. 

En cuanto a la slIspens ión aulomática de licencias 
para la aprobación inicial y la suspensi.ón automática 
de los planeamicntos, evidentemente, el razonamiento 
es el mismo. Y vuelvo a de ir lo que ya defendí en su 
momento, las licencias son actividades regladas, y, por 
lo tanto, es lógico que lleven aneja a la aprobación im
cial, una suspensión automática, porque sino, es oblI
gatorio aprobarlas tal como se píe entan si cumplen 
con las Ordenanzas, mientras que esto no ocurre con 
los planeamientos y, consecuentemente, tiene otros or
ganismos, y evidentemente, el organismo expuesto en 
el apartado 2.° de la suspensión de este planeamiento, 

i es qu el Gobierno creyese que esto es necesario, pero 
lo que no parece procedente es .que- haya la suspensión 

I uuLomá1 ica. Consecuentemente, creo yo que los argu
me.ntas se han reiterado ya varias veces en debates, 
en este mismo salón, y debo de proponer a los distin
tos Grupos Parlamentarios que no acepten estas en
miendas. 

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

EL SR. TRIAY LLOPIS! 
Sí, per dir que, tant a la redacció que fa el Ga

vera, com a la proposta qúe fa el Grup Parlamentari 
Socialista, les gara11ties jurIdiques són totes, no es li
mita cap garanti.a jurídica, l'únic que es fa és establir 
una con ulta previa o no establir-Ja, pero les garantles 
jurídiques, les garanties jurisdiccionals es mantenen en 
la seva totalitat. 

Jo comprenc els aJ"guments que avalen aquesta 
proposta, no tan soIs els comprenc, sinó que la Llei del 
S 1 proposa un mecanisme similar a aquest, en aquest 
tipus de consultes, el que passa és que jo cree que és 
de molt poca eficacia, cree que realment, des del mo
ment que aíxo té com a con eqüencio, especia lment, 
110 la sus)) n ió deIs instruments que crea aquesta Llei, 
que són uns instruments molt super-eslructw-als i que, 
pe¡- lant, 110 incideixen tan direcLament sobre el dret 
a on truir que tenen el parti,culars, peró sí la us
pensió deIs Plans Parcials que esla aqui incorporada, 
realment, eles del momenl que aquesta suspensió té 
uns efectes sobre les llicencies d'edificació, deixar obert 
un lapsus de diversos mesos, crec que realment és pe
rillós i que el dia que s'utilitzi aquesta figura, que, en 
qualsevol ca , és Ulla fjgura cl'utilitzacló moderada, per
qu.e és una arma mol t potent en mans del Govem i, 10-
gicarn nt, en fara un ús moderat i molt justifical, crec 
qlt cleixar oberta aquesta porta significa emprc, sem
pre, com se sap a tots els mtulicipi s, quan es fa pú-

blic qu un Ajuntament pretén suspendre les Uicen
cies a una determinada zona, perque s'esta creant un 
plaoejament, s'accelera, d'una manera automatica, bé, 
tots vos tes saben qu Palma, no diré mitja Palma, 
pero quasi, esta constnüda en base a llicencies con s
tru·ides davant l'anunci d'una suspensió de llicendes 
e1'un Pla d'Ordenació, que és el famós Pla Ribas-Pieras, 
projectes que, com se sap, van ser redactats en qiles
tió d'hores i van er presentals a I'Ajunlament ele Ciu
tat per concedir la corre ponent Ilicencia d 'edificació 
que despl"é va durar anys la eva edificaci(>, perque 
deJ que es tractava era d'aconseguir 1 dret a edificar 
i no hi havía UJ1a capacitat real inversora per dur d'una 
manera immcdiata endavant tots aqu sts projectes, i 
3ixo és conseqmmcia que s'havia fet públic que lal dia 
se suspendrien les lIicencies, i, per tant, es va crear 
una negalivíssima acceleració del procés de concessió 
de lIi encies amb les normes antigue . 1 que, per tant, 
ele la O1ateixa manera que eria negatiu que un Ajun
tament bagi d'ana,· a consultar amb els promotors pri
vaLs, hagi d'anal' a consultar que li sembla a vost si li 

u pene la lIicencia damunl el seu solar, perque lots 
cntellem que d'aquesta consulta no en pot sortir res 
realmenl positill per la decisió que es vol prendre, cree 
que aquesta ben intencionada redac ·ió que té }'artic1e 
9.1 de la Llei, en cerla manera, obri UD camí paregul. 

Gracies. 

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

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí. muy brevemente. Gracias, Sr Presidente. Para 

decir que yo creo que el representante del Grupo So
cialista se ha perdido un poco en la explicación, por
que referente a la suspensión de licencias, nosotros no 
hemos alegado nada en contra, ni en su propuesta de 
emmienda, tampoco. La uspensiól1 de licencias queda 
regulada perfectamenle, y lo que se pretende es la su
pre ión de la consulta previa a Ayuntamientos y a Con
sells lnsu la'l,"es en lo que se refiere a la suspen ión de 
planeamientos, tanto del planeamiento previsto en esta 
Le I como el previsto en la Ley del Suelo, y, en este 
caso, no estamos hablando de licencias, hablamos de 
planeamiento. La única experiencia que hay de suspen
sión de planeamiento que llevó a término el ConselJ 
General Intermsulal· y continuó este primer Gobierno 
Autonómico, paxa redactar unas Normas Subsidiarias 
de Protección de Espacios Naturales, la experiencia, 
digo, de esta única suspensión que se ha llevado a 
cabo en e ta Comunidad es de que no e de arrolle nin
gún planeamicnto en . .. De modo que no se produ
jeron estos efecto negativos que usted dice. En cual
quier ca o, sí se sigue manleniendo la consulta a la 
Comisión Provincial de Urbanismo, lo cual, en cierta 
forma, también es dar publicidad a las intenciones del 
Gobierno. Yo creo que si estas intenciones del Gobier
no se pueden dar a conocer a la Comisión Provincial 
de Urbanismo, en la que hay representantes de dis
tintos organismos no oficiales y, en cambio, no puede 
darse a conocer a los Ayuntamientos y Consells Insu
lares, sinceramente, me parece un poco fuerte. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Gnlps Polítics? 
Esquerra Nacionalista -després d'aquesta ínterven

ció tendra dret a in tervenir. 
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EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, aquesta vegada, Es

querra Nacionalista se situara una mica a un paper 
que és el de demanar al Govem, al Sr. Jeroni SaiZl i al 
Portaveu del Grup Socialista, Sr. Triay, a veure si l'es
mena que nosaltres presentam i que s'ha de defensar a 
continuació, no podría ser una especie de transacció 
entre les dues postures, la que el Govern i el Grup Re
gionalista ens han dut com a text a l'article 9, i la que 
el Grup Socialista plan teja í que, com hem vist en 
aquest debat, també té alguns problemes, sobretot pro
blemes de consulta als Consells Insulars i Ajuntaments 
afectats, cosa que, per a Esquerra Nacionalista-PSM, és 
important. Nosaltres creim que aquest tema, podria ser 
objecte perfectament de transacció, tenint en compte 
que el problema basic és simplificar el que diu l'arti
cle 9, clarificar-ho, que tengui un control parlamentari 
adequat i, al mateix temps i sobretot, escursar tots 
aquests mesos que queden a l'aire en el text que ens 
ha vengut, fruit del consens entre el Grup Popular i el 
Grup Regionalista. Nosaltres proposam només quinze 
dies i creim que, en definitiva, aixo pot arreglar un poc 
aquest debat que aquí hem observat i que creim, i aixo 
ha deim pel Govern, que també amb aquest esperit, evi
dentment, evitam tots els malentesos que aquí ha de
nunciat el Grup Socialista, que en aixo sí que pensam 
que ha fet bé. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vqlen ... ? 
Queda oberta qüestió incidental amb el Sr. Serra. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. President. Em pareix que em toca contes

tar a la proposta del Sr. Serra. Bé, jo crec que real
ment no aconseguiríem res. Proposar un termini, supos 
que es refereix al termini de quinze dies, proposar un 
termini de quinze dies perque una corporació, sigui un 
Ajuntament, sigui un Consell Insular, pugui emetre un 
informe, a mi em pareix que aixo és com no donar-li 
cap termini, atesa la dinamica habitual, aixo és practi
cament impassible, i, de Pet, estaríem en el mateix cas 
que proposava el Grup Socialista, pero, a més, no dient
ho clarament. Jo crec que hem de ser sincers i, per 
tant, prapos que es mantengui la primera. 

EL SR. PRESIDENT: 
Dins el tom de replica, volen intervenir? 
Sr. Triay? 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí, Sr. President. Jo volia insistir en un aclariment 

que, realment, la nostra esmena principal, de les dl
verses que constitueixen aquesta esmena 1.302 és en 
relació amb els apartats 1 i 2, pero els apartats 1 i 2, 
i especialment el 2 que fa referencia als Plans d'Orde
nació de la Llei del SOl, logicament, la suspensió d'un 
Pla d'Ordenació de la Llei del Sol, que pot ser general 
o pot ser parcial, perque no es fa distinció dins la re
dacció, té com a conseqüencia la suspensió de les lli
cencies d'acord amb aquell pla, i que, per tant, clar que 
hi ha una relació directa entre el dret a concedir una 
llicencia i la suspensió que es faci, per tant, no m'he 
perdut, és ben clar que aix8 és així, i que, per tant, 
aquesta relació de causa-efecte s'ha ele ten ir en compte 
perque es pot produir el dia que se suspengui un Pla 

Parcial en el qual es pugui edificar. 1, efectivament, a 
les Normes Subsidiaries que es van redactar com a 
conseqüt!llcia de les suspensions que va fer el Con
seU General Interinsular a les arees naturaIs, als 
espais naturals, no hi va haver aquest cas d'aquests, 
perque el Pla Parcial que es va veure afectat no 
estava en candicions d'edificació, no estava exe
cutat com per poder donar dret a la concessió d'una 
llicencia, pero, aixo no vol dir, que a altres casos 
no es pugui estar davant una situació d'aquest tipus, 
perque hem de pensar que aquest tipus de suspensió 
no va destinada únicament i exdusivament a protegir 
espais naturals, pot estar destinada perfectament a re
modelar i a millorar arees urbanes, arees que no es posi 
en dubte la seva vocació urbana, pero que les condi
cions de l'edificació que s'hagin plantejat en els ins
truments antics, siguin darament desproporcionades 
amb una visió moderna i actual de l'urbanisme i que, 
en aquest sentit, les canseqüencies negatives sempre hi 
serano Jo, si la nostra esmena, resulta derrotada, no 
tenim inconvenient a donar suport a la del PSM, que 
ja es veu que tindra la mateixa sort. 

Maltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grt,lps? 
Sres. i Srs. Diputats, passam a la votació de l'es

mena 1.302, i deman a la Cambra: 
Sres. i ~r5. Diputats que vatin a favor d'aquesta 

esmena, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moHes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 22 vots; en contra, 

26; abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena. 
Passam al debat de l'esmena 1.343, del Grup Es

querra Nacionalista-PSM. Té la paraula el Sr. Sebastia 
Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Continuam amb un arti

ele que creim que és tremendament important, i el pn
mer que cree que tots els Diputats haurien de meditar 
una mica, Diputades i Diputats, és, si tenint aquest text 
davant, el que ens ha arribat, de la Ponencia i de la Co
missió, a veure si pensam que és un text que s'entengui, 
un text que sigui dar i precís. I aquí és el primer dubte 
que té Esquerra Nacionalista, pensam que no, que és 
un text excessivament llarg, embullat, susceptible de 
possibles interpretacions i, per ''tant, hem anat a clarifi
car, a substituir-lo per un text molt més senzill, agru
pat només en tres punts, i amb una intencionalitat po
lítica clara. La primera és el descontrol parlamentari 
estricte de tota aquesta problematica que es presencia, 
la segona és el d'escursar tots els terminis possibles 
i, certament, no deixar cap tipus d'interrogants, o al
menys, els manco possibles a un terna tan important 
com és una suspensió, i, en tercer Uoc, fer que el que 
nosal tres creim que té positiu la Llei del Sol, pugui con
tinuar essent a110 de positiu que, tal vegada, encara éso 
1, en conseqüencia, pensam que quedaria un article més 
clar, més 11ampant i, en definitiva, que, fins i tot, ens 
garantiría molt més un control ac1equat d'aquestes sus
pensions. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Valen intervenir els aItres Grups? 
Passam a la votació de l'esmena 1.343.5. 1 deman a 

la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es vol en posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aquesta 

es mena, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 22 vots; en contra, 

25; abstendons, cap. Queda rebutjada l'esrnena. 
1 passam a la votadó de l'article 9. 1 dernan a la 

Carnbra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest arti

ele, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, rnoltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, rnoItes gracies. 
Sres. i Srs. que s'abstenen, es volen posar drets, 

per favor? 
Resultat de la votació: a favor, 25 vots; en contra, 

1; abstencions, 21. Queda aproval l'arlicle 9. 
1 pa sZlm al clebat ele l'al'tic1e 10, que manté viva 

una esmena del Grup Socialista, Ulla csmena de substI
'lució. Per defensar aquesta esmena, 11 110m el'aquest 
Grup, té la paraula el Diputat. Sr. Joan Francesc Tl'iay 
i Llopis. 

EL SR. RIAY LLOPIS: 
Grades, Sr. Presielent. Aquesta esmena que es plan

teja com a esmena de substiLució de ¡'article lO, té per 
objecte establh- quin es són les ('Uncions, esquematica
menL, quines són les funcions generals de les Directriu 
e1'Orelenació Territorial, perque creim que una ele les 
cose que ti falta a aquesta Llei és, a cada una de les 
figures noves que es creen, a cadascun elels plans nous 
que s'introdueixen, que 11j hagi un 81'ticle on s'exposin 
les fUlJcions que e pretcnen acoDsegulr, que correspo
I~en a aquesta figura nova. 1, en aquesl cas, les funcions 
ele les Directrlus d'Ol'denació Ten"Horial, se n'lesta
bleixen tres, basicamcnl, que són formLdar els ente
ris per als proces os d'as ntament, tant humans com 
economics, i tanL públics com privats, construir un 
marc de refer~ncia amb els Ajuntaments i establir tam
bé els canals de cOQrdinaci6 amb les polítiques estatals, 
amb les materies de la seva competencia. Creim que 
és un article que afegeix alguns conceptes que no són 
contradictoris, en absolut, amb l'esperit, cliguem, de la 
Llei, pero cree que DO estan formulats d 'aquesta ma
nera cIara a cap article, si bé h i poden eS(aJ- implícits, 
¡que afegiria, mi,lIoraría la Llej la seva ineorpol'aciÓ. 
També vuli dir que si hi hagués possibilitats d'una 
transacció, tampoc no ns importaría que en Hoe de 
ser una esmena de subsütueió, fons una eSmena d'aclelj· 
ció i pogués ser un article nou, que no anulHlS l'artic1e 
'10, contra el qua], tampoc lenim en contra objeccion 
greus. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Volen intervenir els altres Grups? 
Grup Popular. Sr. loan Vergel' i PocovÍ. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
SÍ, pracies, Sr. President. Simplement per dir que 

dins les fundons que realment estan reflectides d'una 
altra manera dins l'articulat de la Llei, nosaltres pen
sam que a l'artic1e 3 del Projecte de Llei que ve ele Co
missió, ja queelen definides les funcions, quines han de 
ser, ele les Directrius d'Ordenadó Territorial i, per con
següent, no hi ha Uoc a admetre aquesta esmena. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

ció ele l'esmena 10303, elel Grup Socialista, i deman a la 
Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor el'aquesta 
esmena, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 21; vots en contra, 26; abstencions, 

cap. Queda rebutjada I'esmena. 
1 passam a la votació de l'article 10. 1 eleman a la 

Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'artic1e lO, 

es volen posar drets, per favor? 
Queda aprovat per unanimitat. 
L'article 11 manté vuit esmel1es vives, sis de les 

quals SÓl1 del Grup Parlamen tari Socialista, i. elues SÓl1 
del Grup Esquerra acionalista. Procedirem al debat 
de l'esmena 1.304, d'addició, elel Grup Parlamentari So
cialista. Té la paraula, en nom d'aquest Grup, el Dipu
tat Sr. loan Francesc Triay i Llopis. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. Tractarem con

juntament cinc esmenes, re1acionades amb l'article 11, 
que seran la 304, 5, 6, 7 i 9. 

L'article 11 estableix el contingut mÍnim ele les Di
rectrius Territorials en molts el'aspectes que compar
tim de manera generalitzada, pero creim que es po
drien matisar o millorar algunes, perfilar algunes de 
les expressions que aqul es rano En primer lloc, les Di
rectrius lerritorials poelrien establir le instancies i els 
mecanismes de reladó entre 1 s diferents administra
cions públiques, per tal de resoldre els conflictes que, 
inevitablement, I'acció elamunt el territori, amb compe
tencies diferenciades, ha de dur a la presa de decisions, 
í, per aix , propo a riem afegiL' UD apal·tat aquí OD es 
parli d'aquesl tema, amb 01s termes de proposició ae 
les relacion amb les dislintcs adrnini tracioDS j orga
nismes públies que intervenguin en el territori de la 
Comunitat Autónoma, pel' 1'e olclre els conflictes que 
puguin sorgir, etc. Que, per aItra part, ha de quedar 
més claramenl reclaclnt, si bé tampoe no és un tema de 
tanla importancia com 1'anterio1', l'eslab liment e1'un sis
Lema d'infonl1ació entre les administracions per conei
xer les dade que puguin permelre l'elaboració ele plans 
anuals amb un mulu coneixement dels elements (tispo
nibles i que, pero tanl, le Dírectrius no han ele fer un 
esLudi sobre les relacions, sino que han d'e tablir clara
ment el sistema d'informació permanent. 

Dues de les esmenes més, tres esrnenes més fan 
referencia a un tema ja prou tractat, que és el tema 
de les comarques, el tema de les comarques, present 
d'una manera constant a la redacció d'aquesta Llei, tant 
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en el sentit d'arees homogenies de caracter supramu
nicipaI, que realment no significa altra qüestió, com 
referencies al Pla Territorial Parcial que si bé esta ja 
aprovat, mantenim nosaltres la nostra diferencia quant 
a aquesta qüestió, com la fixació de criteris per execu
tar infraestructures i equipaments de caracter comar
cal. Per tant, aquestes són les esmenes de tot típus, 
dues, relacionades, per tant, amb el sistema de rela
cions entre la Comunitat Autónoma i les altres admi
nistracions, especialment l'Administració de l'Estat que, 
amb competencies sobre el territori, importants com
petencies, competencies realment estructurants i in
fluents sobre el territori, tant quant a la resolució deIs 
conflictes logics i previsibles que han de suposar l'exer
cici d'aquestes competencies i que les normes, les Di
rectrius d'Ordenació Territorial haurien de ser el canal 
d'arbitratge d'aquestes diferencies, com l'establiment 
d'uns canals flu'ids i estables de coneixement mutu de 
les dades necessaries per a la programació i, per altra, 
les diferencies ja conegudes sobre aspecte de les co
marques, com a element d'estructuració del territorio 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Grup Popular, té la paraula el Sr. loan Verger Po

coví. 

EL SR. VERGER POCOVÍ: 
Gracies, Sr. President. Les dues esmenes, 1.304 i 

1.305, presentades pel Grup Parlamentari Socialista, de 
qualque manera nosaltres entenem que estan recollides 
dins l'apartat d) d'aquest mateix articIe, si és ver que 
no es recull el tema de conflictes, de resolució de con
flictes entre administracions, perque no pensam que 
sigui dins les Directrius on s'han de plantejar aquest 
problema, i, per consegüent, el nostre Grup, conjunta
ment amb les altres es menes que han mantengut, que 
han quedades vives en aquest articJe, no les accepta
remo 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
No havent-hi més intervencions, Sres. i Srs. Dipu

tats, passam a la votació conjunta de les esmenes 1.304, 
5, 6, 7 i 9. 1 deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
cinc esmenes, es volen posar drets, per favor? 

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

posar dret,s, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 17 vots; en contra, 25; abstencions, cap. 

Queden rebutjades les cinc esmenes . 
Per defensar l'esmena 1.310, al mateix artide 11, 

es mena d'addició, té la paraula, pel Grup Parlamentari 
Socialista, el Sr. loan Francesc Triay i Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Bé, aquesta es mena que hem volgut separar de les 

altres, perque és de molta més entitat, és una esmena 
de maxima importancia. Creim que difícilment serviran 
per a qualque cosa practica les Directrius d'Ordenació 
Territorial, si no s'estableixen maxims d'edificació, ma-

xims de població a les zones urbanes, a les zones turís
tiques, perque siguin aplicats pels Plans Generals i pel 
les Normes Subsidiaries municipals. Crec que, precisa
ment, aquest era el punt de confluencia que fíns ara 
teníem els Grups Parlamentaris o el Govern de l'oposi
ció, sobre la necessitat de les Directrius Territorials, 
coordinar, homogenei'tzar, donar coherencia als planeo 
jaments municipals, evitar situacions de maximalisme 
poblacional, evitar municipis de 3, 4.000 habitants per
manents en soIs qualificats per a 300.000 habitants, amb 
realitats absolutament allunyades i amb impossibilitat 
real d'arribar a aquesta situació, i que, per tant, aques
ta és la maxima necessitat que crec que hem de reco" 
neixer a aquestes Directrius, si resulta que aquesta ma
xima necessitat, aquesta absencia d'unes determinacions 
actualitzades en el Pla Provincial de Balears, que si ja 
en el seu moment va estar plantejat de manera maxi
malista, a pesar de tot, fins a l'any 80 va tenir unes 
previsions demografiques i unes previsions superficials 
sobre els maxims que els municipis podien destinar a 
soIs urbanitzables i aplaces turístiques, si bé, lamen
tablement, cal reconeíxer que mai no es van aplicar 
aquestes limitacions, creim que no feim cap favor al 
futur de l'ordenació del territori de les Illes Balears, 
si a les Directrius d'Ordenació Terrítorial, que per fi, 
encara que sigui a la darrera setmana de la Legislatura, 
aquí, aprovam la Llei que les Paci possibles, no intro
dUlm, d'una manera clara i taxativa, que un deIs con
tenguts mínims obligats de les Directrius Territorials 
són aquests maxims, aquests sotils d'edificació i de su
perfície urbanitzable. Sense aquesta determinació, crec, 
francament, que aquestes Directrius Territorials que ens 
estéln ocupant aquí i les que en un futur es puguin re
dactar, seran paper hanyat davant la realitat deIs pro
blemes urbanístics. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els altres Grups Polítics? 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Joan Verger 

i Pocoví. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
Gracies, Sr. President. Nosaltres pensam que dins 

el contengut de les Directrius no hi ha Uoc que s'in
cloguin les magnitud s territorials i poblacions, conei
xem de fracassos d'altres Plans que es varen voler aficar 
en aquest tema, pensam que a un punt determinat, les 
Directrius ho diran, i a un aItre punt, que pentura no 
els interessi no les fixaran, pensant que és difícil i 
realment no prudent, en aquest moment, dins les Direc
trius incloure, acceptar aquesta esmena. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Triay, té voste la paraula. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Bé, crec que és un punt important de discrepancia 

entre el Grup Parlamentari Popular o la majoria i el 
Grup Socialista, perque, realment, cap solució no po
drem trobar als problemes de coordinació, de fixació 
vinculant als planejaments municipals de maxims, es
pecíalment en el que és l'ocupació del litoral, el que és 
l'ocupació de les zones turístiques, si no ens imposam 
com a obligació a resoldre per les Directrius, la fixació 
d'aquests maxims. Realment, crec que en aquest punt, 
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amb aquesta limidesa, amb aquesta manca de voluntat, 
es posa 11 evidencia una intenció polític:1. de fer un 
docllment estrietamen t generic, un docwnent bIan, un 
document que no resolgui cap problema, si:nó que con
Linm deixmll totes le portes obertes a tots els desaso 
tres que n el darrers decennis hem viscut a les TIles 
Balears. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, Sres. i Srs. Dipu

tats, passam a la intervenció de l'esmena 1.310. I deman 
a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
esmena, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs . Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moHes gracies. 
Sres. i Srs. Dipu tats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resul ta t de la votació: a favor, 17 vots; en contra, 

24; ab$tencions, cap. Queda rebuljada l'esmena. 
Manté agucst arlicle 11 dues esmenes vives del Grup 

Esquerra Nacionalisla-PSM, les due d'addidó, la 1.343.6 
i 7. Pe r defensar aque te esmene, i jo demanaria que 
es defensassin conjuntament, té la paraula el Sr. Joan 
Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sí, Sr. President. Seran conjuntes, perque respo. 

nen a la mateixa idea, a la mateixa filosofia. 
La filosofia que, en el moment en que es discutia 

l'esmena a la totalitat d'aquesta LIei, es va fer avinent 
com un buit possible a aquesta Llei, que era la partid
pació coordinada que preveu la Llei del Sol. En aquest 
sentit, la primera part, a l'esmena, a l'apartat b) parla 
que e1s criteris d'actuació afecten evidentment cadascu
na de les Conselleries del Govern de les Illes Balears. 
Volero, en definitiva, el Grup d'E'squerra Nacionalista, 
que les Directrius quedin fixades en funció d'una acdó 
de g9vern coordinada, cooperativa i que impliqui I'ava
¡uació d'alló que pot suposar a cadascuna de les arees 
de govel11 de la omunitat Autónoma, aquestes Diree
triu , no sigui cosa que després es proelueixin disrun· 
cionalitats, COm les que hem tengtll oportunitat ele veu
re durant aquests quatre anys d'acció política d'aques
ta majoria. 

r, en segon lloc, l'esmena d'addició d'un altre punt 
que propasa les relacions entre les distintes administra
cions i organismes públics que intervenguin en el terri· 
tori de les Illes Balears, establint el procecliment d" 
resolució deIs possibles problemes que puguin sorgiF. 
és una de les coses de que nosaltres feim ÚS, feim em
fasi en tot aquest debat, en el sentit que les administra
cions locals, sempre segons la Llei de Bases de Regim 
Local i el mate ix Estatut d'Autonomia, han de tenir un 
paper molt més actiu, molt més presencial, definitori, 
versible. 

En conseqüencia, pensam que aquestes dues esme
nes d'addició poden venir a afegir una mica més de cla
redat, una mica m és d'aspecte positiu a aquest article. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups? 
Grup Popular. Té la paraula el Sr. Joan Verger 

Pocoví. 

EL SR. VERGER POCOVí: 
Gracies, Sr. President. Pel que fa referencia a l'es

mena, a l'apartaL 6, d'Esquerra Nacionalista, quan lb
gicamcnl la Llei xerra de l'assenyalament de criteris 
d'actuació, pensam que no és necessari posar de caelas
cuna de les Consellerles del Govern de les IHes Balears, 
alJa caclascun i cadaseun del Govern si vol en du coordi
nals o no els criteris el'acluació de cadascuna de les Con
selleries. Pensam que els criteris d'actuació d'un Govern 
han de ser totes les Conselleries, per consegüent, pen
sam que no és necessa ri acceplar aquesta smena. 

1 pel que fa referencia a l'esm.ena núm. 7, pensam, 
ja ho h em clit al:5ans. que els onflictes no s'han de 
resoldre dins aquesta Llei, sinó que bi ha altres mares 
aIla on s'han de rcsoldre e l conflictes entre adminis
tracions. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar, Sr. Diputat? 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Si, només per dir que, evidentment, amb aques

tes argumentaciol1s. e l que s'evita és que d'una ma
nera clara figurin dins la Llei aquestes prel'rogative , 
aque tes disponibilitals , si aL"o no és així, a leshores, 
sempre hi cap la p sibilital que es produeixin aques
tes disfunciolls que aquesta e m na d'afegit, propo a 
que puguin ser salvaguardades d'aquesta manera. 

D'altra banda, només assenyalar que les Conselle
ríes d'un Govel'n, de vegades, no sempre són homoge
nies, encara que la gestió del Governsempre ho ha de 
ser, Sr. Verger. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, Sres. i Srs. Dipu

tats, passam a la votació d'aquestes dues esmenes, 
1.343.6 i 7. I deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
dues esmenes, es volen posar drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha . 
A favor, 20 vots; en contra, 25; abstendons, cap. 

Queden rebutjades les clues esmenes. 
I passam, Sres. i Srs. Diputats, a la votació de l'ar

ticle 11. 1 deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 

article, es volen posar clrets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

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

drets, per favor? 
Resultat de la votació: a favor, 25; en contra, cap; 

abstencions, 20. Queda aprovat l'article 11. 
L'artic1e 12 no manté cap esmena viva i es sotmet 

directament a votacíó, i es demana a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votín a favor de l'artic1e 

12, es volen posar drets, per favor? 
Queda aprovat per unanimilat. 
En aquest punt, hi ha una proposta de creaeió d'un 

nOl! articie, que esta emparal en la proposta, en ¡'es
mena 1.314 del Grup Parlamenlari Socialista, per de
rensaraquest criteri, en relació amb aquest particular, 
té la paral.lla el Sr. loan Fl'anc se Triay i L1opis. 
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EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Bé, aquesta esmena pretén la creació d'un nou arti

cle que en el cas improbable que fos aprovada, hauria 
d'anar amb anterioritat a l'article 12 que acabam d'a
provar, pero que el seu objecte és concretar com fun
ciona la vinculació que les Directrius Territorials tenen 
en relació amb els diferents plans d'Urbanisme o d'Or
denació Territorial que puguin afectar, i establint, per 
facilitar, precisament, després, l'aplicació i les regles 
del joc de les propies Directrius, establim que aquestes 
vinculacions podran ser d'aplicació directa, pel seu ca
racter generic, i directament aplicables, per tant, a tota 
la realitat urbanística i territorial, o bé a través d'altres 
figures de planejament. 1 que quan la vinculació es faci 
a través d'altres figures de planejament, aquesta pot ser 
unívoca, en el sentit de clarament establerta i excloent, 
bé pot ser alternativa, perque es poden donar diverses 
opcions a les propies Directrius, entre les quals els 
Plans posteriors puguin triar i, a part d'aixo, pot ser 
d'un caracter molt més orientatiu, perque, en base a 
unes línies molt general s es pugui concretar amb un 
cert grau de llibertat la solució que es pretén. Crec 
que aquest article introdueix uns conceptes nous que 
no hi són a la resta de la Llei i que facilitarien la re
dacció posterior i la classificació posterior deIs tipus 
de vinculacions que les Directrius estableixÍn per als 
Plans i per a totes les decisions urbanístiques. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir ... ? 
Per part del Govern, té la paraula el Conseller 

d'Ordenació del Territori. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. Presidente, muchas gracias. Realmente ten

go que decir que no hemos entendido muy claramente 
la propuesta mantenida en esta enmienda, porque en 
cuanto a la regulación de la vinculación de las Direc
trices de Ordenación Territorial, entendemos que está 
suficientemente definida en el actual artículo 13, del 
texto salido de la Comisión, en el que dice claramente 

. cómo se vinculan y dónde hay vinculaciones, no sólo 
para el planeamiento, sino directamente para la actua
ción de las administraciones, entonces entendemos que 
no es necesario definir ningún otro tipo de normas de 
aplicación, ya que las administraciones estan vinculadas 
directamente en toda su actuación por el contenido de 
estas Directrices. Y, en cuanto a su segundo apartado, 
crea otras figuras de planeamíento que no acaba de de
finir, y sinceramente creemos nosotros que entre las 
figuras de planeamiento urbanístico de la Ley del Suelo 
y las de planeamiento que se prevén en esta propia Ley 
está el ámbito, el espacio suficientemente cubierto, y 
creemos innecesaria la creación de otras figuras que, 
por otra parte, tampoco queda muy claro cuáles serían 
ni cuál sería su funcionamiento. Entendemos, conse
cuentemente, que en el artículo 13 del texto de la Comi
sión, quedan suficientemente aclarados todos los aspec
tos que pretendía regular esta enmienda. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, vol fer ús de la paraula? 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí, cree que és necessari, perque, efectivament, no 

s'ha entes el que l'esmena pretén, i encara que no es 
voti, convé que que di clara la intenció. En primer lloc, 

hi ha unes normes d'aplicació directa, la qual cosa en-
11a<;aria perfectament amb una de les disposicions tran
sitories o finals o addicionals que hi ha a la Llei, quan 
parla que quedara substituIt el Pla Provincial de Ba
lears i s'establiran amb caracter subsidiari o no record 
bé l'expressió, aquelles normes de caracter general que 
siguin necessaries per cobrir, complementar els plane
jaments municipals. Bé, aquesta disposició final o tran
sitoria tendria un clar encaixament amb aquestes nor
mes d'aplicació directa que a aquest article s'establei
xen. 

Quant a l'apartat 2, es cliu, bé, aquelles normes que 
no hagin estat d'aplicació directa i, per tant, d'imme
diata executivitat, es faran a través de les altres figu
res de planejament, no es diu que s'hagi de crear cap 
figura nova de planejament, ni esta previst ni és cap 
intenció, sinó a través de les altres, quines són les al
tres? Bé, a través de les figures existents, de les figu
res de la Llei elel Sol, i que, per tant, les altres figu
res de planejament estaran vinculades a les determi
nacions de les Directrius el'Ordenació Territorial, pero, 
com?, no el'una única manera, sinó que hi podran es
tar ele diverses maneres més o menys flexibles, unes 
rígides, com és la vinculació excloent, altres, alternati
ves, per tant, possibilitat d'optar entre diverses solu
cions proposades, perque hi hagi un nivell de elecisió 
inferior, no simplement d'aplicació estricta, i unes al
tres orientatives, en el sentit que la so lució no esta 
perfcctament detallada, si bé esta marcada la intenció 
i el grflu de detall necessari queda obert a aquests al
tres instruments de planejainent que són els existents, 
que no se'n crea cap de nou. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vol fer ús de la paraula? 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Realment, Sr. President, jo crec que sí, que havia 

quedat ben clara la proposta anterior del Grup Socia
lista o anteriorment desenvolupada, pero el que passa 
és que si les figures de planejament ja existeixen, no 
hi ha per que afegir aquest article, són les mateixes 1 

es diu que les mateixes Directrius marcaran en quina 
forma vinculen els plans municipals i establiran de qui
na forma s'han de modificar aquests per adaptar-se a 
les Directrius. Quant a aquestes normes d'aplicació di
recta, voste veura precisament un exemple que precisa
ment fa innecessari aquest article, ja que esta recollit 
a una clisposició addicional. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els altres Grups Polítics? No. 
No havent-hi més intervencions, Sres. i Srs. Dipu

tats, passam a la votació de l'esmena 1.314/86, que du 
implícita la creació o no el'un nou article: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
esmena, es valen posar drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? 
Poelen seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació, que du implícita la no crea-

ClO d'un nou artic1e: a favor, 18 vots; en contra, 23; 
abstencions, cap. 

Es decreta un elescans de deu minuts. 
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EL SR. PRESIDENT: 
En . bre\ls instants, recomem,:arem la Sessió. 
Silenci, per favor. Recomen<,:am la Sessió. Per de

batre l'esmena viva que manté l'article 13 que és la 
1.343.8, del Grup Esquerra Nacionalista, es mena de subs
titució. Per defensar aquesta esmena, té la paraula, en 
nom d'aquest Grup, el Sr. Joan Francesc López i Ca
sasnovas. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. I, com a qüestió d'ordre, de

manaria que les esmenes núms. 8, 13, 18 i 25, del Grup 
Esquerra Nacionalista, que substancialment diuen el 
mateix referit als diversos plans, es tractin conjunta
mento 

EL SR. PRESIDENT: 
Té voste la paraula per defensar-Ies conjuntament. 

EL SR. LÓPEZ CASASNOVAS: 
Moltes gracies. L'esmena esta presentada amb la 

intenció d'assegurar que aquests instruments de pla
nejament, Directrius d'Ordenació Territorial, Plans Ter
ritorials, Plans Parcials, Plans Directors Sectorials i 
Plans d'Ordenació del Medi Natural s'executin, es facin, 
tant si hi ha iniciativa municipal com si hi ha iniciati
va, diguéssim, de Consells Insulars, perque en arribar al 
darrer terme, les Directrius, els Plans diversos, el Go
vern és qui té la aarrera paraula en aquests temes i ob
viament, si no hi ha el tramit final, la iniciativa s'ha de 
subrogar, pero d'una manera clara, d'una manera explí
cita per part del Govern de la Comunitat Autonoma. 
En aquest sentit, nosaltres voldríem veure una major 
obligació, per part del Govern, a executar aquestes Di
rectrius. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir eIs aItres Grups Polítics? 
Pel Grup Popular, ... 
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. Joan Fran

cesc Triay i .Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sí, gracies, Sr. President. La nostra posició en rela

ció amb aquesta qüestió, de si podra subrogar-se les 
competencies el Govern de la Comunitat Autonoma o 
a ConseIlería d'Obres Públiques, quan hi hagi un ma
nifest incompliment per part de l'Ajuntament corres
ponent, de les seves obligacions en relació amb els ins
truments d'ordenació territorial, hem de dir que és una 
expressió que sembla que vol convertir en discreccio
nal, en potestativa, l'obligatorietat de fer complir les 
obligacions que corresponen 'lIs Ajuntaments, que 
aquesta expressió se podra subrogar-se és una expres
sió nova, ja que la Llei del SOl, en un cas similar, que 
també es planteja, també estableix amb caracter impe
ratiu, se subrogaran, o sigui que davant una situació 
d'incompliment, esgotades les prorrogues, requisits o 
fórmules que es puguin establir per assegurar que hi 
ha una notória i manifesta manca de voluntat per fer 
complir els projectes i els instruments d'ordenació ter
ritorial, cal subrogar-se, crec que no seria acceptable 
que hi hagués una Llei o un Reglament o un Decret mu
nicipal que digués que si a una part que haguessin d'es
tar prohibits, podra multar-lo d'una manera potestativa 
i discreccional i que, per tant, a un se'l podra multar 

i a un altre no, i que, per tant, no hi ha una igualtat, 
una obligatorietat del poder públic de fer complir amb 
les obligacions que no es compleixen, per tant, jo cree 
que aquesta expressió de pQdra subrogar-se, encobreix 
una debilitat quant a la voluntat, en el seu moment, de 
fer complir les obligacions i que hagués estat molt 
millor matisar-la, no quant a l'obligatorietat de la sub· 
rogació, sinó quant a les garanties, tramits, prorrogues 
possibles que es puguin donar a un Ajuntament per
que compleixi les seves obligacions, pero que esgota
des totes elles, cal subrogar-se, no hi ha més remei. 
Vull dir que, com que aquesta esmena coincideix també 
amb una del Grup Socialista, la 1.329 a un altre arti
ele, que juntam la sort també d'aquesta es mena a la 
nostra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Joan Verger 

i PocovÍ. 

EL SR. VERGER POCOVl: 
Gracies, Sr. President. El nostre Grup pensa que 

l'expressió es podra subrogar, que ve al Dictament de 
la Comisió com se subrogara, poden sonar perfecta
ment compliment, tant en un cas com a l'altre, a. les 
obligacions que pugui tenir la Conselleria d'Obres PÚ
bliques i Ordenació del Territori davant un incompli
ment per part d'un Ajuntament, si hi ha voluntat del 
Conseller o de la Conselleria o del Govern que hi hagi, 
en aquest cas, de poder fer l'ús aquest de davant una 
necessÍtat de podra subrogar-se, que se subrogui, per 
consegüent, nosaltres entenem que aquestes esmenes 
és millor no acceptar-Ies. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, vol repetir la darrera part de la seva 

exposició, «sera millar, aquestes esmenes ".»? 

EL SR. VERGER P0COVÍ: 
No s'acceptin per part d'aquesta Cambra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
No havent-hí, ... sí, té voste la paraula. 

EL SR. LÓPEZ CASASNOVAS: 
Sí, gracies. Només per assenyalar que si hem ajun

tat les sorts, en aquest cas, hem tingut mala sort. Evi
dentment, Sr. Verger, voste ho ha dit, i ho ha dit molt 
c1arament, si hi ha voluntat. I és aquí precisament on 
nosaltres tenim els nostres dubtes. Amb totes les ga
ranties que ha assenyalat el Sr. Triay Llopis, nosaltres 
voldríem, evidentment, que s'arribés a un punt final 
on el Govern no defugís la responsabilitat d'una manera 
clara. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Sí, té voste cinc minuts. 

EL SR. VERGER POCOVÍ: 
Just una paraula. El fet que digui se subrogara o 

es podra subrogar, jo pens que un Govern pot tenir la 
mateixa responsabilitat i no fugir de les seves res pon
sabilitats, tant si queda d'una manera com de l'altra. 

Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, acabat el debat d'aquestes es· 

menes, passam a la votació, concretant el següent: se 
sotmeten a votació, del Grup Esquerra Nacionalista
PSM, les esmenes 1.343, quant als punts 8, 13, 18 i 25, 
que fan referencia a l'article 13, a l'article 18, a l'arti
ele 23 i a l'article 28, i també l'esmena 1.329, del Grup 
Socialista, que fa referencia a l'article 23. 1, en conse
qüencia, deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
esmenes, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que \lotin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 14 vots; en contra, 

17; abstencions, cap. Queden rebutjades aquestes es
nlenes . 

1, en conseqüencia, passam a la votació de l'artic]e 
13. 1 deman a la Cambra: 

Sres. ¡Srs. Diputats que votin a favor d'aquest arti
ele, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies . 
Sre::,. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? No n'bi ha. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
Resultat de la votació: a favor, 17 vots; en contra, 

cap; abstencions, 14. Queda aprovat l'artiele 13. 
Sí . . .. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Una qüestió d'ordre, que s'equivoquen amb el re

compte, tant abans com ara, que s'han produ'it més de 
17 vots a favor, li agrairia que ho rt'passas. 

EL SR. PRESIDENT: 
Tenen vostes dret a demanar una reconsideració del 

voto En conseqüencia, deman, en relació amb la vota
ció de l'article 13, Sres. i Srs. Diputats que voten a fa
vor, es volen posar drets, per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra? No 
n'hi ha. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar 
drets, per favor? 

La votació anterior, també queda rectificada amb 
el mateix sentit: vots a favor, 14; vots en contra, 20; 
abstencions, cap. l la votació de l'article 13, queda con
cretada en: vots a favor, 20; vots en contra, cap; abs
tencions, 14. 

Moltes gracies. 
L'articIe·. 14 no manté cap esmena viva, perdó, sÍ, 

manté l'esmena 1.319, que es debatra conjuntament 
amb l'esmena 1.340, segons acord de la Junta de Por
taveus d'aquest matí. Té la paraula, per defensar aques
tes dues esmenes, per part del Grup Socialista, que les 
manté, el Sr. J oan Francesc Triay i L1opis. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquestes dues 

esmenes, una a l'artícle 14, i l'altra que seria una nova 
disposició transitoria, en cas d'aprovar-se, fan referen
cia a la tramitació de les Directrius d'Ordenació Terri
torial. 

El primer que s'ha ele dir ele l'article elel Dictamen 
de la Comissió, és que no serveix més que per redactar 

les Directrius d'Ordenació Territorial una vegada, qUé" 
no esta prevista per a mai més ni la revisió ni la modi
ficació ni cap tipus el'adaptació, ja que l'únic que esta
bleix és que la Conselleria d'Obres Públiques, en el ter
mini ele vuit mesos, des de la publicació d'aquesta LIei, 
proceelira a la formació d'un avent;, etc., i estableix una 
única tramitació per a una única vegada, cap previsió, 
per tant, sobre un pro ces dinamic i obert com és el 
d'unes Directrius Territorials que se suposa que 
d'una manera perióelica, d'una manera freqüent, cada 
tants el'anys, amb motíu de situacions no prevístes, 
5'hauran d'adaptar, s'hauran de revisar, s'hauran de 
modificar. Crec que aixo és un error que té aquesta 
articula ció i que ho hem repetit en diferents oportuni
tats i que no se'ns ha escoltat elegudament, i crec que 
sera una llastima, perque sera necessaria una altra LIei 
per establir quins són els mecanismes de revisió habl
tuals que es puguin donar. Per aixó, a les nostres pro
postes, a les nostres esmenes, distinguim entre el que 
és la redacció ele les primeres Directrius, i a aquestes 
les posam en una disposició transitoria, perque crec 
que és m-gent establir un mecanisme de redacció, elel 
que ha ele ser un procés normal de redacció, revisió de 
Directrius que hauria ele ser la que es tramiti, la que 
s'articuli en aquest article 14. 

Per dILra part, aquests mecanismes que aquÍ s'es
tableixen, en relació amb les primeres Directrius, sem
bien una mica llargs, crec que l'avenc; es podría fer 
amb manco temps, no haurien ele fer falta tants de 
mesos per a la seva elaboració i que, per tant, es po
dria guanyar per disposar com més prest millor d'a
quest document que fins ara hem estat desitjant i que 
ha de servir, per tant, per coordinar, per establir ma
xims, per posar ordre a l'urbanisme municipal, i, per 
tant, a l'urbanisme reaL Aquest és un aspecte que cree 
que, eom que no té altra esmena, no té- altra alternati
va, sembla que du camí de quedar sense resoldre en 
aquesta LIei, i és una !lastima. 

Hi ha un altre aspecte, també, digne de menció. 
S'estableix a l'apartat e) d'aquest article que les Direc
trius d'Ordenació Territorial seran aprovades pel Par
lament com a Projecte de Llei. Jo i el Grup Parlamen
tari Socialista creim que aix-o és una equivocació, que 
hi ha d'haver una participació del ParIament, que el 
Parlament ha d'estudiar les Directrius d'Ordenació Ter
r~torial, com ha estudiat altres P]ans que se li han 
enviat, amb la diferencia que aquest sera, s~ són tal 
com nosaltres pensam, un document molt més complex, 
molt més voluminós, molt més pIe de determinacions 
i que, estudiat pe! Parlament, el Parlament ha de pro
nunciar-se, ha d'expressar la seva posició en forma ele 
resolucions perque el Govern, que és l'únic que pot do
nar coherencia, que pot donar instrumentacíó tec
nica, que pot assumir les contradiccions i donar
los sortida d'una decisíó del Parlament sobre un 
document d'aquest tipus, és qui ho pot incloure i des
prés aprovar-ho en forma ele Decret. Perque, que suc
ceeix?, si aixo és du aquÍ com a Projecte de 
LIei, que és un Projecte de LIei elel qual són articles 
tots els centenars que podríen ser quasi mils de deter
minacions que unes Directrius poder elur i que des
prés, per tant, són esmenables aquÍ una per una?, crec 
que seria una cas que no ha succe'it mai, crec que no hi 
ha antecedents que un document urbanístic, imaginem 
el Pla Provincial de Balears, per tenir una idea del que 
és el que pot contenir, encara que sigui una altra filo
sofía, molt més actualitzada, molt més moderna, que 
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sigui esmenable article per article i xifra per xifra. 
Pero, aix'o ja acondueix a una situació, ja es veu, inso
lita a una activitat parlamentaria, peró, si: es du com 
a article únic, simplement per dir, L1ei de les Directrius 
Territorials, s'aproven les Directrius Territorials anne
xes, com es fa en el Congrés deIs Diputats amb els 
Tractats Internacionals i amb aquests tipus de docu
ments, on l'únic que es fa és donar una única aprovació 
perque l'articulat, la documentació és inalterable, per
que bi ha I'acord preví d'un altre Estat, en aquest cm;, 
la pal-licipació del Parlament és nu Ha, el Parlament 
¡'únic que fa és poder sí o no, per tant, no té una ca
pacitat el'incidir sobre I e ntengl.l l d.'aquestes Diree
lrius. Pero. és que nosalLre pensam que aixó acon· 
dueix a una situació pitjor, i és que, com ja he dit a 
altres articJes, es pretén fel' unes Directrius que siguin 
un petit clocumenl que no resolgu i r s. En aquesl caso 
s'exp Lica, clar, si són un petil documenl que no re 01 
J" " que Jl lé detall, gu són explicacions generalitza. 
des, qu és un plantejamenl abstracte i no localitzat 
deis problemes, cPect ivament, aixo pennet [In debat 
ideologic, un debal pOlílic en el Parlament. pero de que 
ens servinm aques tes Direetrius?, aquestes Direclriü 
no serviran, no resoldran cap deIs problemes urgents 
que tenim en l'urbani sme municipal. 

Per tant, la nostra proposta és que aixo, la parti
cipació de l Parlament, que és e l qu realment importa, 
la partic ipaeió de l Parlament s'hauria d'articuJar a tra· 
vés que el Govem envii", com a Pla. aquestes Directrius, 
aquí, qLle aquí siguin c\ebatlldes', que aquí s'aproyin les 
resolucions corresponents, aquí on s'expressin postures 
polítiques i de tot tipus que es vulguin expressar sobre 
aquestes Directrius, i després que el Govern, sota la se
va responsabilitat, incorpori amb el que tengui per as
sumible, perque, com sabem, aixo és una fun-ció de 
govern, aprovi aquestes Directrius com un acte de go
vern i les aprovi per Decret, i, per tant, aprovades per 
Decret, siguin també posteriorment possibles processos 
d'alteració i de revisió i de modificació fkil, que no 
afectin directament el Parlament. Creim que aquí hi ha 
hagut un excés quant a la participació del Parlament, 
i que no és una bona practica, la qual cosa no vol dir 
que qualque Comunitat no ha hagi fet, peró precisa
m ent ha han fet, com la Generalitat de Catalunya, pre
cisament ho han fet perque les Directrius no reso
len cap problema, les Directrius de la Generalitat 
de Catalunya, les Directrius d'Ordenació Territorial 
o el nom similar que tenen, no resalen cap problema 
concret, són una expressió general d'intencions en 
materia d'ordenació territorial, i, per tant, l'únic que 
fan és traspassar el problema a uns altres nivells 
de planejament que poden tenir justificació, i 
segur que la teneD, no ne tenc cap dubte, en el 'terri
tori de Catalunya, amb 10 milions d'habitants, pen'> que, 
a la nostra Comunitat, amb 16.000 habitants, crec que 
hem creat un escalonament de figures innecessari i, a 
la vegada, estam, cada vegada, a cadascuna de les de
cisions, a cadascun deIs articles concrets, impedint que 
les Directrius tenguin el grau de detall, de vinculació, 
de localització concreta que els problemes necessiten. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per part del Govern, té la paraula el Sr. Conseller 

d'Ordenació del Territori. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente, Sras. i Srs. Diputados. Es evidente 

que en este caso se ha vuelto a tocar el fondo o uno 
de los fondos que tiene este debate sobre la Ley de 
Ordenación Territorial, y también fue objeto de la en
mienda a la totalidad y también fue argumentado en su 
momento. 

Aquí, en el fondo, salvo algunos pequeños detalles 
sobre a quién le corresponde tomar la iniciativa o en 
qué plazo le corresponde, etc., hay unas ciertas contra
dicciones entre esta enmienda y la 1.340, en la que, por 
una parte, se dice que sea el Gobierno quien decida 
cuando tiene que iniciar el trámite de redacción y 
en la otra se le da un plazo para que lo haga, lo cual ya 
me parece incoherente, pero el fondo de la cuestión, 
realmente, es cuál debe d e ser el contenido de las Direc
trices, y en eso, el Sr. Triay ha sido muy claro, y nos
otros también somos igualmente claros. En su opinión, 
las Directrices debieran de ser un documento exhaus
tivo, muy regulador, muy rígido y muy concreto, e in
cluso ha puesto como ej emplo el Plan Provincial. Bien, 
yo quería decirle que precisamente estas Directrices no 
tien en nada que ver con el Plan Provincial, la preten
sión nuestra, desde luego, lo decimos claramente, es 
absolutamente distinta, las Directrices son un instru
mento sufi cientemente claro y suficientemente concreto 
para que sea efectivo, y la prueba está en que en las 
determinaciones no ha habido grandes diferencias de 
criterio, pero. evidentemente, no es un Plan, tiene que 
te~er Ul: contenido precisamente adecuado para que 
pueda ser debatido en el Parlamento, y nosotros pre
tendemos que sea debatido en el Parlamento para que, 
al alcanzar una mayoría en esta Cámara, le dé una ga
rantia de continuidad, y le dé una garantía de seguridad 
jurídica que evite que posibles actuaciones posteriores 
del Gobierno, como ya se tiene una cierta experiencia, 
puedan nuevamente ser debatidas y anuladas por el Par
lamento, lo cual iniciaría una dinámica de absoluta ID

seguridad en la materia de ordenación territorial. Pre
tendemos que estas Directrices sean, precisamente, apro:
badas de una manera concreta, expresa, todas y cada 
una de ellas por el Parlamento, para que no haya 
ningún a lugar a dudas desde qué forma los distintos 
instrumentos posteriores tendrán que desarrollarlas. 

Es evidente que, ante nuestro planteamiento son 
necesarios los Planes Territoriales Parciales, los Planes 
Directores Sectoriales y los Planes de Ordenación del 
Medio Natural, con el planteamiento de usted, con unas 
Directrices mucho más profundas. serían innecesarios 
los Planes Territoriales Parciales. Eso ha quedado claro 
antes, pero creo que también ha quedado claro que este 
Parlamento se ha decantado por la existencia de esos 
planes, consecuentemente y coherentemente con esta de
cisión, las Directrices tienen que continuar con el conte
nido que ha salido de la Comisión Parlamentaria y 
naturalmente sometidas a la aprobación del Parlamen
to. Entendemos que es básico, precisamente, para ga
rantizar la efectividad de estas Directrices que sean 
aprobadas por el Parlamento. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Triay, té voste la paraula. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí, que han de ser aprovades pel Parlament, estam 

d'acord, en aixo no discrepam, estaran aprovades pel 
Parlament, tant si es duen com a Projecte de Llei com 
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si es duen com a Plans i Programes que és una altra 
de les figures que preveu el Reglament del Planejament, 
precisament per aprovar plans que el Govern li sotmet 
i que, per tant, la decisió del ParIament hi seria, en 
qualsevol caso 

No hi ha dubte que, efectivament, nosaltres aspi
ram a unes Directrius, com a objectiu fonamental d'a
questa LIei, ho vam dir al debat de totalitat, l'únic im
portant d'aquesta LIei són les Directrius d'Ordenació 
Territorial, i jo pens que per al Govern és¡ l'únic no 
important d'aquesta LIei, és l'únic que no fa falta que 
serveixi per a res, és l'únic que és una simple declara
ció programatica, una decIaració gencrica sobre els pro
blemes territorials de la nostra Comunitat, pero sense 
cap aplicació directa en la resolució d'aquest problema. 
Nosaltres aiRO no ho compartim, estam desitjant unes 
Directrius que resolguin els problemes, que siguin ap\li· 
cables, que, per tant, superin, d'una vegada, la inde
terminació del marc urbanístic que ha de marcar les 
decisions municipals. I no hi ha cap incoherencia en 
aquest plantejament, jo cree que és cIar que la seva 
LIei, en aquest tema, esta mal feta, al marge de plan
tejaments polítics, perque aquí no han previst cap ma
nera de resoldre la revisió, de resoldre l'adaptació de 
les Directrius Territorials, aquí l'únic que preveuen és 
que se'n poden fer unes, úniques, i.mmutables, pel que 
es veu, perque l'única regulació que hi ha en aquest 
articIe, són les Directrius que s'han d'iniciar, com a 
maxim, el seu avenc;: de planejament ha d'estar en con
dicions als vuit mesas d'aprovada aquesta LIei, dins un 
articIe. Per tant, és una LIei que serveix per fer unes 
úniques Directrius, mai més no es podra aplicar aquesta 
LIei per revisar-les, n'haurem de fer una altra. Pero bé, 
a'c;:o tampoc no sera massa problema. Ara, incoheren
cia, no n'hi ha cap, precisament, el que nosaltres plan
tejam és que les primeres Directrius, és necessari ini
ciar-les, ja, immediatament, ac;:o és objecte d'una dispo
sició transitoria, per que?, perque iniciada, aplicada 
aquesta primera determinació d'iniciar les primeres Di
rectrius, deixa de tenir virtualitat, per tant, per q<;o ~é 
un caracter transitori, i que és el constant?, el constant ' 
és que a qualsevol moment que faci falta revisar, mo
dificar, aquestes Directrius, el Govern tendra la llibertat 
i la responsabilitat de decidir sobre l'oportunitat d'a
questa revisió i sobre el contingut o els objectius que 
s'ha de plantejar. Les primeres són a termini fix, són 
urgents, i esta bé que una disposició transitoria, de la 
mateixa manera que vostes ha fan dins un article a 
l'articulat, estableixi els terminis a complir. 

Per tant, cree que ha quedat ja molt cIar que es 
pretén amb aquestes Directrius, jo m'alegro que el Con
seller hagi estat tan explícit, perque fin s ara, mai no 
s'havia dit que efectivament, els Plans Directors Terri
torials, que ara es diuen Parcials i abans es deien co
marcals, són per decidir coses, perque les Directrius 
no en decidiran cap ni una. Les Directrius seran una 
exposició de motius, seran un fer volar coloms, seran 
una suma de paraules encadenades bellament amb llen
guatge tecnocratic, pero que no afectaran absolutament 
ningú, i que, per tant, aquesta política de descoordina
ció municipal, pot estar tranquíHa, perque si vostes són 
els que han d'aplicar aquesta LIei, tenen anys vista de 
la mateixa indeterminació que fins ara. 

Moltes gracies. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Triay, es usted muy 

hábil para darle la vuelta a las cosas, pero afortunaaa
mente hay un Diario de Sesiones y queda claro lo que 
uno dice. 

Lo que pasa es que usted pretende unas Directrices 
suficientemente detalladas que hagan innecesarios los 
Planes Territoriales, y como nosotros no queremos que 
sean innecesarios porque tienen una función que cum
plir, tienen una misión y ha sido suficientemente deba
tida y argumentada anteriormente, no tenemos necesi
dad de que las Directrices lo tengan, es una cuestión de 
necesidades metodológicas, no tenemos ninguna necesi
dad de que contengan o de que tengan determinaciones 
propias de un Plan Territorial Parcial o de un Plan Co
marcal, como se le llamaba antes. No hay ninguna ne
cesidad. Pero eso no quiere decir, no quiere decir, que 
queden devaluadas las Directrices, quiere decir que las 
Directrices tendrán el contenido que deban de tener 
como tales Directrices y no como tales Planes. Yo creo 
que la lengua castellana es suficientemente rica para 
distinguir entre lo que son Directrices y lo que son Pla
nes, yeso son unas Directrices. Y la prueba de que 
nosotros le damos una importancia grande a esas Di
rectrices, es que sean aprobadas por el Parlamento, con 
todo lo que lleva consigo que sean aprobadas por el 
Parlamento, es un compromiso para el Gobierno y es 
un compromiso para el propio Parlamento, yeso es muy 
interesante para el administrado, y ésa es la razón por 
la q)1e nosotros pretendemos que el máximo órgano, el 
máximo instrumento de planeamiento, en materia de 
ordenación territorial sea precisamente aprobado por el 
Parlamento. De modo que, en este sentido no intente!
mos darle la vuelta y hacer decir unas cosas que no s~ 
han dicho. 

No obstante, tengo que reconocer que en algo pue
de usted tener razón formalmente, que es en el tema 
de las revisiones o de las modificaciones. Ciertamente, 
en Comisión se le añadió, y creo que era recogiendo 
una enmienda del Partido Socialista, me parece, preci
samente en el artículo anterior, el actual artículo 11, 
en el último apartado, en el que habla del señalamiento 
de las causas y supuestos que hayan de determinar la 
revisión o la modificación. Es decir que sí está previsto 
que estas Directrices tendrán que revisarse o modifi
carse, y serán ellas mismas, igual que lo hacen los 
planeamientos municipales, los Planes Generales, que 
una de las determinaciones que contiene son precisa
mente las causas o las razones en que tendrá que basar
se su revisión o su modificación, o los planes en qué ten
drá que hacerse de una manera fijada a priori. Enton
ces, lo que no se dice de una manera expresa, eso es 
cierto, es que la revisión 'seguirá la misma tramitación 
que la elaboración primera. Ahí, ciertamente, tengo 
que darle a usted la razón, ese es un tema que podría 
haber sido perfectamente corregido en Comisión, no sé 
por qué nO lo hicieron, porque no afecta al fondo de la 
cuestión en cuanto a la tramitación, yo creo que aquí 
el debate se centró en lo que hemos discutido hasta 
ahora, sobre cuál debía ser la tramitación de las Direc
trices y no en esta matización de detalle, que yo creo 
que es interesante. Y creo que sería bueno, realmente, 
que los Grupos Parlamentarios aceptasen una transac
ción, en el sentido de decir que la revisión o modifi
cación de las Directrices se adaptará al mismo procedi
miento establecido para la primera elaboración, yo creo 
que sí esto es cierto, es una variación que no tiene, 
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y habida cuenta que en el articulado de la Comisión 
está hablando en el primer artículo de la primera re
dacción, podría aceptarse perfectamente el primer ar
tículo de la propuesta del Grupo Socialista. Es decir, 
en el sentido de decir que la revisión, adaptación o 
modificación de estas Directrices será aprobada por el 
Consejo de Gobierno, a propuesta del Conseller de 
Obras Públicas, etc., etc., etc., todo este primer párrafo. 

Yo creo que sí sería una enmienda transaccional 
que sería buena, porque ésa sí que corregiría realmente, 
formalmente el contenido de la Ley, sin afectar al fon
do en el que desde luego hay una discrepancia clara 
entre los dos Grupos. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els altres Grups? 
Grup Esquerra Nacionalista-PSM. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President. Donarem suport a l'esmena, i no per 

seguidisme, sinó perque entenem que, efectivament, com 
ha definit molt bé el Conseller d'Obres Públiques, hi 
ha un fons de qüestió importantíssim. Una llei, una 
llei obviament ha de tenir un grau d'inconcreció que 
permeti elesprés el seu desenvolupament normatiu, i 
\lastes valen convertir les Directrius el'Ordenació Terri~ 
torial en una mena de filosofia que permeti elesprés 
actuar sectorialn1Pnt i parcialment a través elels plans 
que aquí es contemplen. Esquerra Nacionalista, alman
ca el Diputat que els parla, és molt esceptic respecte de 
la virtualitat d'aquesta Llei el'Ordenació Territorial, i ha 
és, perque sabem, que la Llei dependra de qui la mane
gi, de quines siguin, realment, les elirectrius polítiques 
que volem aplicar al nostre territorio Mirin, l'any 87 ha 
estat declarat Any Europeu del Medi Ambient, seria, 
per tant, importantíssim que avui que debatím temes, 
eliguem clarament si la Llei el'Ordenació Territorial ha 
ele servir per protegir la natura, per protegir el medi 
ambient o, senzillament, per usar elel medi ambient i, 
fins i tot, ele les zones el'especial interes donades a ges
tió pública, mixta i privada. Tenc la impressió, pel que 
hem sentít abans i com s'ha trivialitzat el tema de la 
preservació parlant de SIDA i d'usos, etc., que obvia
vem el debat de fons d'aquest tema. La Llei no va a 
preservar, la Llei va a utílítzar el terreny, el territori. 
I, evidentment, no tenim aquí més que unes discrepan
cies de fons, que ens separen profunelament. 

Per tant i concretant, entenem que el compromís 
del Govern davant el Padament I'ha d'assumir d'una 
manera explícita mitjanc;;ant la presentació en aquesta 
Cambra de les Directrius, pero no com a projecte de 
llei, sinó, senzillament, com el que feim amb altres ma
teries i no s'esta complint, per cert, perque la instan
cia parlamentaria, moltes vegades, com que només té 
una obligació moral, de cara al Govern, no es tradueix 
en fets positius i, a vega des, la voluntat parlamentan a 
s'obvia. En llengua catalana, igual que en llengua cas
tellana, Plans i Direcirius tenen significats diferents, 
pero, a aquest Diputat que els parla li agradaria que, 
per part del Conseller d'Obres Públiques, es definís cla
rament si realment una Directriu Territorial no pot ser 
prou concreta, més concreta, fins i tot, que un Pla. Que 
jo sapiga, sem~mticament no hi ha cap divergencia im
possible de casar amb les dues coses. Per tant, deixem
nos anar de paraules i de semantiques i anem realment 
al gra de la qüestió, vostes volen realment que les Di
rectrius d'Ordenació Territorial, que és l'únic punt im-

portant d'aquesta Llei que debatim avui, sense les quals 
no hi ha aItres Plans, aquestes Directrius siguin deba
tudes i seguides en el futur pel ParIament de les Illes 
Balears, sigui quin sigui el Govern que governi, en a90 
ara no hi entram, o senzillament valen que a partir 
d'una ambigüitat calculada es puguin anar realitzant 
trossos, plans sectorials, parcial s que arribin a aconse
guir, que puguin continuar amb la mateixa política que 
vénen aplicant, no vostes, sinó de temps enrera en 
aquestes illes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Torn de replica. Valen intervenir? 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sr. López Casasnovas, no 

hay duda de que no hay peor sordo que el que no quie
re oir, y yo creo que he dicho reiteradamente que sí, 
que queremos que estas Directrices se debatan en el 
Parlamento, así de claro, que se debatan, todas ellas, 
y las puede debatir el Parlamento con toda la profun
didad que quiera, y pueden ser todo lo concretas gue 
quiera, con la gran ventaja para el Parlamento, que si 
el Gobierno que sea que las haga no ha concretado 10 
suficiente, estará en manos del Parlamento el estable
cer cuantas Directrices Complementarias quiera, y po
drá salir de aquí el documento que quiera el Parla
mento. Lo que no acabo de entender, sinceramente, es 
este temor a que el Parlamento asuma una responsabi
lidad, la responsabilidad que le confiere que una de
cisión tenga rango de ley, eso es lo que 110 acabo de 
entender. 

Es decir, si a ustedes les parece muy bien que el 
Parlamento actúe y debata un Plan o un Programa del 
Gobierno y apruebe Mociones, Resoluciones, Proposicio-

. nes no de Ley, etc., sin embargo, lo que le da el máximo 
rango, pero al mismo tiempo la máxima responsabilidad, 
evidentemente, a la actuación parlamentaria, que es la 
Ley, lo que no me explico por qué, en el caso concre
to de estas Directrices, ustedes las quieren descafeinar 
o descafeinar su importancia, no su contenido, negán
doles el rango de ley. Para mí, sencillamente, es que no 
se quiere asumir esta responsabilidad de una ley, por
que el que tengan, repito, que su contenido sea más 
o menos profundo, que sean más o menos proteccio
nistas, etc., etc., lo que usted quiera, todo esto por la 
vía de una tramitación de la Ley, lo puede conseguir, 
absolutamente todo, y aprovecho par" decirle que no el 
que estemos en el Año Europeo del Medio Ambiente 
da motivo para desvirtuar el contenido de la Ley, es 
evidente que no estamos aprobando, y no se ha plan
teado así, una ley de protección del medio ambiente, 
no es esto, es una Ley de Ordenación Territorial, 
donde la protección del medio ambiente es uno 
de sus objetivos, pero que en el artículo 1.0, cuando ha
bla de los objetivos fundamentales se enumeran hasta 
diez objetivos. De modo que, no es sólo la protección 
del medio ambiente, es algo más, es importante, es bá
sica, está en el espíritu y en la letra de la ley, la pro
tección del medio ambiente, está constantemente, está 
reiterada en casi todos sus artículos, pero no es el 015-
jetivo único, no es una ley de medío ambiente, es que 
me parece que nadie 10 ha pretendido, y si lo preten
dían ustedes, tenían la oportunidad de haber presenta
do una proposición de ley de medio ambiente, no es 
esta, es una ley de ordenación territorial, y la ordena-

-
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clOn territorial es algo más compleja que la protección 
del medio ambiente, aunque sea uno de sus objetivos 
fundamentales. Pero, por favor, explíquenme por qué 
no quieren que la apruebe el Parlamento con rango de 
Ley, yo, sinceramente, no lo entiendo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups? 
Entén aquesta Presidencia que la proposta feta per 

la Conselleria, en relació amb la revisió com a esmena 
transaccional, no ha estat acceptada pels altres Grups 
que manten en tots dos les posicions, lamentablement o 
favorablement, encontrad es. 

Per tant, sí, Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sí, Sr. President. Bé, supos que la Conselleria no 

presenta esmenes transaccionals, deu ser el seu Grup 
Parlamentari, pero, bé, nosaltres no tenim res en con
tra de l'esmena transaccional que pugui complementar 
el de la revisió de les Directrius Territorials, el que pas
sa és que el que no volem fer és retirar la nostra es
mena. Si hi ha alguna altra manera de poder-ho incor
porar, no tendríem inconvenient. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per ser esmena transaccional, ha de dur implícita 

la retirada de l'esmena anterior. Si mantenem aquesta, 
senyor, no em queda més remei que sotmetre-Ia a vota}. 
ció, tal com esta el text del Dictament de la Comissió. 
En conseqüencia, sotmet a votació les esmenes 1.319 i 
1.340. I deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
esmenes, es volen posar drets, per favor? 

MoItes gdlcies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor de les esmenes, 17 

vots; en contra, 23; abstencions, cap . Queden rebutja
des les dues esmenes. 

1 passam a la vota ció de l'article 14. 1 deman a la 
Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest arti
ele, es valen posar drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
Resultat de la votacÍó: a favor, 23 vots; en contra, 

cap; abstepcions, 17. Queda aprovat l'article 14. 
L'article 15 manté dues esmenes vives, una del Grup 

Socialista, la 1.320, de substitució, i la 10, 1.343.10, del 
Grup Esquerra Nacionalista, també de substitució. De
batrem, en primer !loc, l'esmena 1.320, del Grup So
cialista. Per defensar aquesta esmena, té la paraula, en 
nom el'aquest Grup, el Sr. Joan Francesc Triay i LlOplS. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí, gracies, Sr. President. Aquest article estableix, 

en el Projecte de Llei, que cada dos anys el Govern 
enviara al Parlament una memoria per explicar el 
grau d'aplicació de les Directrius d'Ordenació Territo
rial. El primer que hem de dir és que, com a parIa
mentaris, desconeixem el que és una memoria, el nos-

tre Reglainent del ParIament no parla de memones, 
per tant, no sabem quin tipus de document és ni qui
na tramitació tendra en el Parlamento Nosaltres creim, 
i així ho deim a la nostra esmena, que ha de ser una 
comunicació, perque sigui cJar quin caracter té dins 
el Reglament, quin tipus de debat i quina és la possi
bilitat d'intervenir els Grups Parlamentaris. 

Per altra banda, ens sembla que que sigui una ve
gada cada dos anys, és molt poc, perque habilment si
tuats aquests dos anys dins la Legislatura significa 
que a cada Legislatura hi haura un debat sobre el 
grau de compliment de les Directrius, i és poca cosa, 
crec que un debat anual, ates la grandaria de la nos
tra Comunitat, seria perfectament factible per poder 
coneixer, poder tenir una informació molt més pun
tual sobre com esta evolucionant l'adaptació deIs pla
nejaments a les Directrius i que, per altra part, el 
contingut d'aquesta comunicació, amb caracter mÍ
nim, estaría bé que s'establís a la Llei, i així nosaItres 
el fixam en quatre punts, com són el grau de compli
ment de les Directrius, el grau de realització de les 
obres deIs Plans Directors Sectorials, l'avaluació deIs 
Plans d'Ordenació del Medi Natural, de les actuacions 
previstes, i el grau d'adaptació del planejament muni
cipal en les Directríus. Creim que aquests quatre 
punts haurien de ser el cas basic de la comunicació 
que anualment envias el Gavern al Parlament per fer 
un seguiment puntual de les Directrius com a instru
ments maxims. 

Ara bé, cal dir que, una vega da aprovat que les 
Directrius són una Llei, aixo que discutim no serveix 
massa, per massa cosa, perque tot el que hem discutit 
sobre el contengut de les Directrius, sobre la tramita
ció de les Directrius, esta establert a una Llei que pot 
ser absolutament modificada per una altra llei que es 
diran les Directrius i, per tant, des d'aquest moment, 
tot el que hem regulat sobre les Directrius són retxes 
damunt l'aigua que poden ser perfectament modifica
des. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. El Grup Esquerra-Naciona

lista, per cortesia parlamentaria, vol afegir també la 
seva sort, de l'esmena que tractara en aquest punt, a 
l'esmena que ha presentat el Grup Socialista, en justa 
correspondencia amb una que se'ns ha fet. 1 ho feim, 
perque veim que hi ha una coincidencia practicament 
total amb l'esmena que nosaltres presentam també 
aquí, i que té, evidentment, una relació inequívoca en 
la qüestió que s'ha plantejat abans. 

Nosaltres estam pel control parlamentari, nosal
tres volem que el Parlament tengui un caneixement, 
un seguiment precís d'allo que es fa a través o a par
tir de les Directrius d'Ordenació Territorials i, en conse
qüencia, és evident que no ens podem fiar de la memo
ria, la memoria és fluixa, senyors, volem, senzillament 
que s'exerceixin les possibilitats que el Reglament del 
Parlament dóna, en aquest sentít, demanam també que 
el Parlament de les Illes Balears díns el període ordma
ri de sessions elabori. tracti un informe relatiu a les mat
peries que, si fa no fa, són les mateixes que ha es
mentat el Portaveu del Grup Parlamentari Socialista. 
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Ara sí que tenim una oportunitat de veure si realment 
volem que, a part d'una llei, el Parlament tengui un 
protagonisme en aquests temes, i un protagonisme a 
més a més que, a partir d'inst~mcies al Govem, a l'Exe
cutiu, d'alguna manera l'obligui més del que ha fet 
fins ara. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Regionalista, té la paraula el Sr. Miquel 

CIar. 

EL SR. CLAR LLADO: 
Gracies, Sr. President. El Grup Regionalista ac

ceptaria aquest canvi de memoria per comunicació. 
Gracies_ 

EL SR. PRESIDENT: 
Grup Popular. Sr. J oan Verger í PocovÍ. 

EL SR. VERGER POCOVI: 
Sr. President, Sres . i Srs. Diputats. Realment, és 

ver que les memories han de ser comunicacions, per 
tant, en aquest sentít ens pareix correcta la introduc
ció tecnica, podem dir, que fes possible que aquesta 
memoria quedas transformada en comunicació. 1, pel 
que fa referencia a les dues esmenes, maldament les 
Directrius, una llei, etc., etc., existeixi aquí i no estÍ
gui articulada, el que sí és cert és que el control par
lamentari es pOl fer a través d'altres sistemes. Jo 
record aquÍ que a pÜ'sta h\ ha- les InterpeHacions, a 
posta hi ha el Reglament, etc., etc., per saber el -com
pliment d'un Govern sobre un tema determinat. Per 
consegüent, pensam que no és necessari especificar 
més el que diu l'article 15, aixo, sí, com dic una altra 
vegada, canviant el terme memoria per comunicació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Aquesta Presidencia, vol fer constar el següent, en 

relació amb l'apartat Ir de l'article 123 i també en 
relació amb l'atricle 14, que ja hem votat anterior
ment, la necessitat d'una esmena gramatical, ja que 
en el text del Dictamen de la Comissió es diu que en 
el termini de dos mesos a partir de la recepció o, en el 
seu cas, del termini de la nova consulta, la Comissió de 
Coordinació de Política Territorial formulara un Dic
tamen O' informe per a la revisió al Consell General. 
Aixo ha de dir «remissió al Consell General». Per tant, 
es fa constar aquesta esmena gramatical. També, te
nint en compte el disposat a l'apartat mencionat de 
l'article 123, apartat 1r, s'¡:lccepta la substitució de la 
paraula memoria per comunicació. D'aquesta manera, 
el text de l'article 15 dira, «cada dos anys el Consell 
de Govern presentara al Parlament una comunicació 
relativa a l'aplicació de les Directrius d'Ordenació 
Territorial». L'esmena, com a tal esmena, no es retira, 
aquesta és una esmena tecnica a aquest article, i les 
esmenes que es mantenen pel Grup Socialista i pel 
Grup Esquerra Nacionalista se sotmeten a votació. 

Sí, sí, per qüestió d'ordre? 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
No, no, per a un torn de replica, per a un tom 

de contradiccions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per a un torn ... ? 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
De contradiccions, en relació amb el Grup Popu

lar i ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, sf, estavem dins el tom ordinari, han inter

vengut tots els Grups, estam dins el tom de replica, 
té dret d'usar-Ia. 

Té la paraula i disposa de cinc minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Molt breument, Sr. President. Bé, ens alegram que 

s'hagi trobat una fórmula tecnica per poder incorporar 
el de la comunicació, sense haver de retirar l'esmena, 
ja que l'esmena té uns altres aspectes que creim que 
s'han de mantenir i s'han de sotmetre a votació, com 
és la necessitat que el debat de la comunicació sigui 
remes anualment al Parlament i, per altra, que, a part 
que hi hagi logicament tots uns altres sistemes de 
control de l'Executiu que no es posen en dubte i que 
sempre existeixen, pero que aquest tipus de control 
específic que anam introduint a diferents lleis, i aquest 
és un cas concret, que estigui el més ben matisat i el 
més ben perfilat possible, perque aquesta comunicació 
que faci el Govern, pugui ser comparable i no sigui 
frustant per als Grups Parlamentaris o per al Parla
ment, en general, a causa de la seva insuficiencia de 
contingut. Per tant, jo crec que, com que jo estic 
segur que realment el Govern que hagi de fer una 
comunicació sobre aquest tema, haura de plantejar els 
quatre punts que a la nostra esmena es plantegen, crec 
que no estaria en absolut malament que la mateixa 
Llei ho digués. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Més intervencions? No. 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

ClO de les esmenes, conjuntament, 1.320 i, tenínt en 
compte la cortesía parlamentaria del Grup Esquerra 
Nacionalista, 1.343.10: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
esmenes, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracles. 
Sres. i Srs Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 17 vots; en contra, 

21; abstencions, cap. Queden rebutjades les esmenes. 
I passam a la votació de l'article 15. I deman a la 

Cambra: 
Sres. i ~rs. Diputats que votin a favor de l'article 

15, es vol en posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? No n'hi ha. 
Sres . i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Resultat de la votació: a favor, 21 vots; en contra, 

cap; abstencions, 17. Queda aprovat l'article 15. 
Passam, seguidament, al debat de l'article 16, 

al qual es manté viva una esmena, la 1.343.11, del 
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista. Per defensar 
aquesta esmena, té la paraula el Diputat Sr. Joan 
Francesc López i Casasnovas. 
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EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. MoIt breument. Els Plans 

Territorials Parcials no entren evidentment dins la 
nostra intencionalitat de la Llei, pero hi són, i, com 
que hi són, voldríem que la possibilitat d'elaborar-los 
no correspongués solament al Govem de la Comunítat 
Autonoma, sinó també als Consells Insulars i als Ajun
taments. Si creuen els Ajuntaments que poden tenir 
o no poden tenir coincidencies amb els Consells Insu
lars, iambé crec que és just, amb una aplicació estricta 
de l'autonomia municipal que, mancomunadament o de 
la forma que trobin oportuna, siguin presents també 
en el moment d'iniciar l'elaboració d'aquests Plans. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Grup Popular. Té la paraula el Sr. Joan Verger 

Pocoví. 

EL SR. VERGER POCOVI: 
Sr. President, Sres. i Srs . Diputats. Nosaltres, al 

llarg de la tramitació d'aquesta Llei, varem acceptar 
la possibilitat que els Consells Insulars poguessin re a
Iitzar aquests Plans Territorials Parcials. No obstant 
aixo, pel que fa referencia a]s Ajuntaments, a causa 
del contingut que han de tenir aquests Plans Territo
riaIs Parcials, creim que no són apropiats per fer 
aquest tipus de planejament i, per tant, nosaltres 
creim que l'articulat que ve de la Comissió és el 
correcte. Per consegüent, no acceptarem · aquesta es
mena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Més intervencions? 
No havent-n'hi, passam a la votació de l'esmena 

1.343.11: 
Sres. i Srs. ·Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Un. Pot seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moItes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen 

posar drets, per favor? 
Resultat de la votació: a favor, 1 vot; en contra, 

20; abstencions, 16. Queda rebutjada l'esmena. 
Passam a la votació de l'article 16. 1 deman a la 

Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 

16, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? No n'hi ha. 
Sres. i Sres. Diputats que s'abstenen, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Resultat de la votació: a favor, 20 vots; en contra, 

cap; abstencions, 17. Queda aprovat l'article 16. 
Passam a l'articIe 17, que man té una sola esmena 

viva, la 1.343.12, del Grup Esquerra Nacionalista-PSM. 
Per defensar aquesta es mena, té la paraula el Sr. Joan 
Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
L'esmena ve a conte, per tal de concretar una 

mica més els temes que informen el contengut deIs 

Plans Territorials Parcials. Aleshores, dins aquests 
punts, voldríem veure la relació i localització de les 
obres que es pretenen fer i les actuacions a realitzar, 
la valoració indicativa de les esmentades obres i 
actuacions, les prioritats per a la seva execució, la 
qual cosa indica que l;1Í ha una política darrera, hi ha 
prioritats que s'han de coneiver, i les causes, el meto
de per establir les causes i els procediments per a la 
seva actualització constant, cosa evidentment necessa
ria i precisa en el futuro 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups? 
Grup Popular, té la paraula el Sr. Joan Verger 

Pocoví. 

EL SR. VERGER POCOVI: 
Sí, Sr. President. Simplement per dir que dins un 

Pla Territorial Parcial, pensam que no hi ha d'haver 
ni localització ni realització d'obres, pensam que és 
una altra cosa, per consegüent, a partir d'aquest mo
ment i els altres punts, pensam que no són objecte 
d'estar dins aquest contingut. Per tant, nosaltres pen-
sam que no es pot admetre aquesta esmena. . 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

ció d'aquesta esmena. I deman a la Cambra. 
. Sres. i Srs. Diputats. que votin a favor de l'esmena 

1.343.12, es volen posar drets, per favor? 
Un. Pot seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Resultat de la vota ció de l'esmena: a favor, 1 vot; 

en contra, 20; abstencions, 15. Queda rebutjada. . 
Passam a la votació de l'artic1e 17. 1 deman a la 

Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'artic1e 

17, tal com ve del Dictamen de Comissió, es volen 
posar drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Resultat de la votació: a favor, 20 vots; en contra, 

cap; abstencions, 16. ' 
Queda aprovat l'artic1e 17. 
Passam a l'artic1e 18, que manté. viva una esmena, 

la 1.343.14, d'addició, del Grup Esquerra Nacionalista. 
Per defensar aquesta esmena, té la paraula el Diputat 
Sr. Joan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ CASASNOV AS: 
Sr. President, Srs. Diputats. Els Plans Territorials 

Parcial s han de tenir una fon;:a, han de servir per a 
algunes coses, i una de les coses per a les quals nosal
tres voldríem que fossin necessaris els Plans Territo
rials, ja que estam en aquest tema, és que esdeven
guin obligada referencia per a les administracions 
i organismes públics als quals correspon l'execucló 
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gestió de les obres i actuacions incIoses dios aquests 
Plans. Perque creim que els Pressuposts de la Comu
nitat Autonoma s'han de fer precisament recollint 
aquesta planificació,nosaltres estam a favor de la pla
nificació, hem de constituir, a més a més, la base per 
a futures actuacions polítiques convingudes amb altres 
administracions, amb altres entitats. D'alguna manera 
aquests PIans han de servir per a quaIque cosa i han 
de servir, precisament i han d'obligar al propi Govem 
a hora d'aplicar la seva política territorial. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Intervencions d'altres Grups? 
Grup Popular. Un moment. Té la paraula, pel Grup 

Socialista, el Sr. J oan Francesc Triay i LIopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sí, per dir que votarem en contra d'aquesta esme

na, perque no acabam de comprendre molt bé que és 
el que pinta aquí, perque em pens que parla d'altres 
temes que no són els Plans Territorials Parcials. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Joan Verger, té voste la paraula. 

EL SR. VERGER POCOVI: 
Nosaltres, en 3quest cas, tampoc no entenem aques

ta pintura, en el sentit que, en el principi d'actuació, 
hem dit que hem d'anar alerta amb el copiar, perque 
alguna vegadéi ens passam, i jo pens que aquestes 
figures de programes coordinats d'actuació no figuren 
dins cap llei, i, per consegüent, jo cree que, fins i tot, 
seria prudent que retiras aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. López Casasnovas, dins torn de replica. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, Srs. Diputats. Quan jo he parlat, he 

dit PIans Territorials Parcials, no programes coordi
nats d'actuació, cosa que, efectivament, he de reco
neixer que consta escrita en aquesta esmena. És evi
dent, pero, i entrant en el tema, que si es planifica ha 
de servir per a qualque cosa, i estrictament a¡;o és el 
color que volem donar a aquesta esmena. Es tracta 
d'oblígar, d'una manera concreta dins la LIei que 
aquests PIans Territorials sigui n evidentment punts de 
referencia, marc inexcusables per a la política, no 
només territorial, la política general del Govern de la 
Comunitat Autónoma. De tota manera, reconesc també 
que a altres indrets de la mateixa LIei hi ha referen
cies, evidentment, unes Directrius serveixen tamhé per 
incidir damunt el Govern. Nosaltres som, tal v~ada, 
massa puntosos en aquests temes, ha he de reconeixer, 
pero mai un excés no pot ser imprudent. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

ció d'aquesta esmena. I deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esmena 

1.343.14, del Grup Esquerra Nacionalista, es volen posar 
drets, per favor? 

Pot seure, moltes gracies. 
Sres . i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 
drets, per favor? 

Resultat de la votació: a favor, 1 vot; en contra, 
35; abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena. 

Passam a la votació de l'articIe 18. I deman a la 
Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'articIe 
18, es volen posar drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? No n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Resultat de la votació: a favor, 21 vots; en contra, 

cap; abstencions, 15. Queda aprovat l'article 18. 
Entram ja a la darrera part del debat, l'article 19 

manté viva una esmena, del Grup Esquerra Naciona
lista, la 1.343.16. Per defensar aquesta esmena, té la 
paraula el Diputat Sr. Joan Francesc López i Casas
novas. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Srs. Diputats, Sr. President. Només és un tema que 

ens agradaría saber sí no s'hauria de corregir, és una 
esmena senzillament de caracter ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Terminologic. 

EL SR. CASASNOVAS: 
. .. terminologíc, efectivament, al punt d). La Co

missió de Coordinació de Política Territorial, fins a 
quin punt esta capacitada per prendre acords, no seria 
molt més correcte, díns la terminología de la LIei, 
parlar de l'informe de la Comissió de Coordinació de 
Política Territorial? NosaItres entenem que un informe 
és, el Dictamen és alIo que elabora una Comissi6 que 
té un caracter coordinatiu, i, en definitiva, l'acord 
correspon al Consell de Govern, si és que no se m'ex
plica d'una altra manera. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. ConselIer, té voste la paraula. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. Presidente. Yo creo que, se esté o no se 

esté de acuerdo, la terminología empleada por la Ley 
es ccrrecta, ya que la Comisión de Coordinación, dice 
el apartado anterior, que aprueba, provisionalmente, 
entonces es un acuerdo, el acuerdo de aprobar provi
sionalmente, no es un infonne, las Comisiones pueden 
aprobar, la Comisión de Urbanismo aprueba planes 
de ordenación, luego una Comisión puede apro
bar. Son dos figuras distintas, y la previsión no es 
de un informe, es de un acuerdo de aprobación provi
sional. 

EL SR. PRESIDENT: 
Més in tervencions? 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Agraint aquesta explicació, nosaltres mantenim, 

evidentment, l'esmena, perque entenem, llavors, que té 
un transfons polític importantíssim. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sotmet, aleshores, a votació d'aquesta Cambra, 

l'esmena 1.343.16, del Grup Esquerra Nacionalista, i 
de:¡;nan a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
esmena, es volen posar drets, per favor? 

Un. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Poden seure, moltes gracies. 
Resultat de la votació de l'esmena: a favor, 1 vot; 

en contra, 21; abstencions, 14. Queda rebutjada l'esme
na. 

r passam a la votació de l'article 19. 1 deman a la 
Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'artic1e 
19, es volen posar drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? No n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Poden seure, moltes gracies. 
Resultat de la votació: a favor, 21 vots; en contra, 

cap; abstencions, 15. Queda aprovat l'article 19. 
En aquest punt, arribam a l'esmena 1.325, del Grup 

Socialista, que proposa la creació d'un nou article, és 
l'esmena 1.325. Per defensar aquesta esmena, en nom 
d'aquest Grup, té la paraula el Diputat Sr. Joan Fran
cesc Triay i Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sí, veurem conjuntament aquesta 1.325 i 1.326, ja 

que, encara que una es planteja com a es mena de 
supressió, i l'aItra com a nou article, no hi ha dubte 
que, en conjunt, el que suposen és una substitució de 
l'article. 

EL SR. PRESIDENT: 
No obstant, Sr. Portaveu del Grup Socialista, dins 

la Junta de Portaveus, si mal no record, voste m'ha 
dit que agruparien la 1.326 i la 1.327, de manera que, 
hauria d'entendre aquesta Presidencia que ... 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
No, hi ha hagut un error per la meva part. És la 

1.325 i la 1.326, que veurem conjuntament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perfecte. La 1.327 es debatra llavors, singularment. 

EL SR .. TRIAY LLOPIS: 
Exa·cte. 

EL SR. PRESIDENT: 
En conseqüencia, té vos te la paraula per defensar 

les esmenes 1.325 i 1.326, conjuntament. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Bé, per tant, es tracta de substituir, en el millor 

deIs casos podria ser addicionar, un article al que 
introdueix els Plans Directors Sectorials. Nosaltres 
creim, com hem defensat a altres figures, a altres 
instruments nous d'crdenació territorial, que seria bo 
que hi hagués un article inicial que estableixi les fun
cions d'aquests Plaos, funcions que establiríem com la 
formulació d'un programa d'ambit sectorial, sigui de 

les infraestructures o deIs equipaments específics i a 
la vegada, l'establiment de totes les fórmules d'~ct~a
ció conjunta entre les diferents administracions públi
ques que estiguin relacionades, per les seves compe
tencies amb aquest sector, amb aquesta area sectorial 
d'incidencia damunt el territorio Per tant, aquesta pro
posta que no altera cap esperit de la resta de la Llei 
ni de la formulació deIs continguts del Pla Director 
Sectorial, creim que complementaria aquesta articula
ció que la Llei fa. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Pel Grup Popular, el Sr. Joan Verger i Pocoví. 

EL SR. VERGER POCOVI: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats És una 

esmena de nou article i supressió, per consegüent, de 
l'altre. Aquesta esmena ens determinaria unes funcions 
deIs Plans Directors Sectorials. Nosaltres pensam que 
dins la Llei, a l'article 6, que ja esta aprovat, deim 
que els Plans Director sectorials han de regular el 
planejament, projecció, execució i gestió deIs sistemes 
generals, etc., etc., d'infraestructura, i, per consegüent, 
a través d'aquest article 6, pensam que ja vénen defini
des les funcions dels Plans Directors Sectorials, i, per 
consegüent, no creim necessaria l'aprovació d'aquesta 
esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
No havent-hi més intervencions, sotmetem a vota

CIO conjunta les esmenes 1.325 i 1.326. I deman a la 
Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
dues esmenes, es valen posar drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 16 vots; en contra, 21; abstencions, cap. 

Queden rebutjades les dues esmenes. 
L'article 20, al qual feia referencia l'esmena 1.326, 

té viva també l'esmena 1.343.17, del Grup Esquerra 
Nacionalista. Per defensar aquesta esmena, té la parau
la el Sr. Joan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. És concordant amb l'altra 

que havÍem presentat, aquí l'únic que pretenem és que 
els Ajuntaments també siguin presents en la possibi
litat d'elaborar aquest planejament. És una atenció 
específica a l'autonomia municipal, que crec que s'ha 
d'expressar, independentment de l'existencia de Con
sells Insulars. 

EL SR. PRESJDENT: 
Volen intervenir els altres Grups? 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

ClO directa de l'esmena 1.343.17, del Grup Esquerra 
Nacionalista, de substitució, en el sentit de substituir 
l'expressió «correspon al Consell de Govern» per «cor
respon als Ajuntaments, als Consells Insulars o al 
Consell de Govern». 
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Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
esmena, es volen posar drets, per favor? 

Un. Pot seure, moltes grades. 
Sres. i Srs Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar 

drets, pcr favor? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 1 vot; en contra, 

36; abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena. 
I passam a la votació de l'artiele 20. I deman a la 

Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 

20, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moItes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? No n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Resultat de la votació: a favor, 21 vots; en contra, 

cap; abstencions, 16. Queda aprovat l'article 20. 
Passam, seguidament, a l'artiele 21, que manté viva 

l'esmena 1.327, del Grup Socialista, de supressió. Per 
defensar aquesta esmena, té la paraula el Sr. Joan 
Francesc Triay i Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Bé, aquest artiele estableix que els Plans Directors 

Sectorial s tendran, com a ambit mínim, una illa, llevat 
de causes justificades o excepcions justificades. La su
pressió que proposam és llevar les excepcions justifi
cades, per tant, defensam que siguin, com a mínim, 
d'una illa. Perque, tal com esta redactat l'artiele, amb 
una lectura o una redacció per passiva, diria que els 
Plans Directors Sectorials tindran l'ambit que vulgui 
el Govern, perque, naturalment, si han de tenir l'ambit 
d'una illa amb excepcions justificades pel Govern da
vant el propi Govern, perque no les ha de justificar 
davant ningú més, creim que és un article d'una 
absoluta discreccionalitat quant a l'ambit que ha de 
tenir el Pla Sectorial, cosa que no veim bé, perque 
creim que la unitat a planificar és l'illa i que, per tant, 
aquesta redacció és una redacció d'un liberalisme, ja, 
extremat, fins i tot, avui per avui. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Grup Popular, el Sr. J oan Verger i Pocoví. 

EL SR. VERGER POCOVI: 
Grades, Sr. President. Precisament, cercant el que 

té de bo el liberalisme exagerat, pensam que "hi ha 
excepcions justificades que poden fer possible que un 
Pla d'aquest tipus no sigui, el seu ambit no sigui el 
total d'una illa . Per consegüent, nosaltres creim, preci
sament, que hi ha excepcions justificades que fan 
possible que el seu ambit d'aplicació no sigui el total 
d'una illa, per consegüent, nosaltres creim que no s'ha 
d'aprovar aquesta esmena. 
EL SR. PRESIDENT: 

No havent-hi més intervencions, Sres. i Srs. Dipu
tats, passam a la votació de l'esmena 1.327. I deman 
a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
esmena, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moItes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació de l'esmena: a favor, 16 vots; 

en contra, 21; abstencions, cap. Queda rebutjada l'es
mena 1.327. 

I passam a la votació de l'article 21, i deman a la 
Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de l'article 
21, es valen posar drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? 
MoItes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs, Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació de l'artiele: a favor, 21 vots; 

en contra, 16; abstencions, cap, Queda aprovat l'arti
ele 21. 

L'artiele 22 no té cap esmena viva. I deman a la 
Cambra; 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'artiele 
22, es valen posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Article 23 . Manté viva l'esmena 1.329, de substi

tució, del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar 
aquesta esmena, té la paraula el Sr. Joan Francesc 
Triay Llopis. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sr. President, si no m'he equivocat amb anteria

ritat, aquesta esmena ens l'hem jugada conjuntament 
amb Esquerra Nacionalista i l'hem perduda. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, sí. Moltes gracies per l'observació. I, en conse

qüenda, com que la 1.343, també ha estat debatuda, 
aquest article no té viva cap esmena. I passam direc
tament a la votació de l'article 23. I deman a la 
Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'artiele 
23, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de l'artiele 

23, es valen posar drets, per favor? No n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Poden seure, moltes gracies. 
Resultat de la votació: a favor, 21 vots; en contra, 

cap; abstencions, 17. Queda aprovat l'article 23. 
L'artic1e 24 manté vives dues esmenes, la 1.330, del 

Grup Socialista, i la 1.343.19, del Grup Esquerra Nacio
nalista. No obstant aixo, el Grup Socialista m'ha fet 
a saber que defensaria conjuntament les esmenes 1.330 
i 1.331, que fan referencia a la creació d'un article 
següent a l'article 24, és a dir, crea ció d'un nou articIe. 
Per defensar aquestes dues esmenes conjuntament, 
1.330 i 1.331, té la paraula el Sr. Joan Francesc Triay 
i Llopis. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Bé, aquestes dues esmenes, 1330 i 1.331, en realitat 

fan referencia al mateix artiele, a l'artiele 24, que és 
el de la tramitació a que s'han de sotmetre els Plans 
Directors Sectorials, el que passa és que el Grup Parla
mentari Socialista planteja dues tramitacions, una per 
als Plans Directors Sectorials que siguin d'ambit comu
nitari i que, per tant, seran tramitats pel Govern, i els 
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Plans Directors Sectorials que siguin d'ambit insular 
i que podran ser tramitats pels Consells 1nsulars. 1 
d'aquí ve aquest doble article o aquesta doble esmena 
que presentam. 

Les diferencies substancials, quines són? En pri
mer lloc, que hi ha d'haver un acord formal de redac
ció, de decidir la redacció de la formulació del Pla 
Director Sectorial. Creim que aixo és un aspecte que 
hi falta a l'article del Govern, al Dictamen de la Co· 
missió, perque aquest acte formal és necessari, perque 
és el que dóna lloc a una serie de drets, a una serie de 
requisits, i que són drets i són possibilitats i servituds 
que es creen que han de ser conegudes, públicament, 
perque han de poder ser impugnades i hi ha d'haver 
una seguretat jurídica com a conseqüencia d'aquest 
coneixement. 

Per altra part, creim que els Plans Directors Sec
torials han de tenir un nivell de participació, com a 
mínim, similar al que tenen els instruments urbanístics 
d'ambit municipal. Si els Plans Generals, si les Normes 
Subsidiaries Muilicipals tenen un procés d'aven~ de 
planejament o de criteris i solucions generals a través 
deIs quals es poden presentar suggerencies i, per tant, 
es poden fer aportacions a nivell previ, creim que una 
figura de molta més envergadura, com són aquests 
Plans Sectorials de la totalitat de la Comunitat Auto· 
noma o d'una illa, llevat d'excepcions justificades que 
el Govern es justificara davant eH mateix, creim que és 
necessari introduir aquesta figura intermedia de l'avene;: 
de planejament que donaria major joc a la participació. 

1, per aItra part, els Consells 1nsulars han de poder 
tenir aquesta capacitat de redactar i de tenir la inicia
tiva, de redactar el Pla Director Sectorial en aspectes 
que afectin el seu ambit insular i que el Govern de 
la Comunitat Autonoma té mecanismes suficients per 
establir les fórmules de coordinació adequades, tant a 
través del mateix Decret, del propi acord del PIe on 
s'acordi la iniciativa d'elaborar aquest Pla Director, a 
través de l'avem;: de planejament, com, cIar, a través 
de mecanismes que nosaltres proposavem que hi ha
gués a les Directrius Territorials, a les Directrius 
d'Ordenació Territorial, mecanismes per resoldre els 
conflictes entre les diferents administracions, en el cas 
que es produlssin, cosa que no s'ha aprovat, pero que 
servía, precisament, per donar solució a un possible 
conflicte que es pogués donar entre un Consell Insular 
i el Govern de la Comunitat Autonoma que simultania
ment volguessin redactar un mateix Pla Director Sec
torial amb diferent ambit, un d'ambit de tota la Comu
nitat, i l'aItre d'ambit d'una iHa. 

Creim que d'aquesta manera, i no remetent contí
nuament les determinacions a les Directrius Territo
rials, que, per una part. ba quedat clar que tindran 
un contingut sense detallar, sense aplicació directa i 
que, per una altra. bauran de tenir determinacions tan 
precises com saber quins tipus de plans territorials 
s'han de fer o de plans sectorials, i si els ha de fer 
el Govern o els ha de fer el Consell Insular, creim que 
aquí hi ha una contradicció que, amb aquesta tramita
ció que proposam, es resoldría. 

Per tant, basicament, la doble possibilitat d'inicia
tiva, del Govern i del Consel\. i l'establiment de l'aven<; 
de planejament com a mecanisme previ de participació. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes'gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 

Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Joan Verger 
Pocoví. 

EL SR. VERGER POCOVI: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Al llarg, també 

de la tramitació, és un argument que ja han tomat a 
usar, al llarg de la tramitació d'aquesta Llei va quedar 
cIar que aquests Plans Directors Sectorials podran ser 
elaborats o pel ConselI Insular o pel Govern, en fun
ció de les determinacions que facin les Directrius. 
1 aquÍ, hi ha l'articulació aquesta suficient per saber 
com s'han de fer les aprovacions per un lloc i l'altre. 
I, a part, sumam aixo a l'article 20 i, per consegiient, 
des d'aquell moment, amb unes filosofies diferents 
respecte del Partit Socialista í respecte del que ha fet 
la majoría del Grup Regionalista i el Grup Popular per 
dur a terme aquesta Llei, pensam que no és necessa
ria l'aprovació d'aquestes esmenes. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, passam a la vo

tació conjunta de les esmenes 1.330 i 1.331. 1 deman a 
la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
esmenes, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moItes gracies . 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 17 vots; en contra, 

23; abstencions, cap. 
Passam al debat de l'esmena 1.343.19, del Grup Es

querra Nacionalista a l'article 24, esmena de modifica
ció. Té la paraula, pel Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista, el Sr. Joan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Srs. Diputats, Sr. President. Si s'hagués aprovat 

l'esmena del Grup Socialista, probablement no hauria 
estat necessari, ja, mantenir aquesta esmena. Tanma
teix, jo vull explicar un poc a que respon aquesta in
troducció de l'informe favorable previ deIs ConseIls 
Insulars afectats. 

Un Pla Sectorial té unes funcions que, en alguna 
manera, es poden entendre també, per analogía, simi
lars a les que preveu la Constitució respecte, perdó, la 
Constitució, les que es preveuen quant a planificació 
en sectors diferents per part de les Comunitats Auto
nomes, en general. Aleshores, si aquests Plans Secto
rials es tramiten així, la Constitució diu, cit de me
moria, no sé si és l'a¡:-ticle 139, que les Comunitats 
Autonomes tendran dret de ser escoItades per part de 
l'Executiu de tot l'Estat, en materia que afecti la seva 
realitat autonomica. Un Pla Sectorial afecta, evident
ment, una illa, un Consell Insular, o diverses illes, es 
pot donar el cas, aleshores, és aquí un punt d'analogia 
que no hauríem de tenir cap prevenció a introduir. El 
Pla el redacta la Conselleria d'Obres Públiques i Orde
nació del Territori i el passa, després, a la Comissió de 
Coordinació de Política Territorial, pero ab initio ja es 
té en compte el Consell Insular per al seu informe 
preceptiu, que nosaItres consideram que hauría de ser 
un informe favorable. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups? No? 
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Passam directament a la votació de l'esmena 
1.343.19. 1 deman a la Cambra: , 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Pot seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
Resultat de la votació: a favor, 1 vot; en contra, 

43; abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena. 
1 passam a la votació de l'article 24. 1 deman a la 

Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 

24, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moHes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? No n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
Resultat de la votació: a favor, 24 vots; en contra, 

cap; abstencions, 17. Queda aprovat l'artic1e 24. 
Entram en el debat de l'artide 25, que té vives 

dues esmenes, la 1.332, del Grup Socialista, de supres
sió, i la 1.343.21, del Grup Esquerra Nacionalista, de 
modificació. Per defensar l'esmena 1.332, té la parau
la, en nom del Grup Socialista, el Sr. J oan Francesc 
Triay Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Aquest article estableix que 

l'aprovació d'un Pla Director Sectorial dura implícita 
la declaració d'utilitat pública de les obres, instaHa
cions i serveis prevists a eH mateix. CIar, el primer 
aspecte que surt quan es veu aquest artiele, és bé que 
pot tenir aquést artiele d'estrany, bé, aquí, la nostra 
estranyesa és que els Plans Directors Sectorials su
posen la dec1aració d'utilitat pública de les obres i 
instaHacions que tenguin previstes, i que, per tant, els 
altres Plans que no s'esmenten, no suposen la utilitat 
pública de les obres i instaHacions que preveuen, i aixo 
és el que ens crida l'atenció. 1 si cercam comparativa
ment com ho resol la Llei del Sol, veurem que diu que 
l'aprovació deIs Plans d'Ordenació Urbana, de tots, 
sense cap tipus de limitació, implicara la declaració 
d'utilitat pública de les obres i la necessitat d'ocupa
ció deIs terrenys i edificis corresponents, a fi d'expro
piació o d'imposició de servituds. Per tant, aquí, més 
que dir, que és el que suposa utilitat pública, el que 
ens preocupa és el que no diu, que l'aprovació d'un Pla 
del Medi Natural o d'un Pla Territorial Parcial no su
posi la deelaració d'utilitat pública per les obres 
que hi siguin ineloses, instaHacions o ocupacions de 
terrenys, etc. Per tant, aquesta és la nostra preocupa
ció que hem expressat aquí, a través d'una esmena de 
supressió, que més bé hauria de ser una esmena d'ad
di ció deIs altres Plans, pero que, realment, és la dis
crepancia del Grup Socialista respecte que només els 
Plans Directors Sectorials suposin aquesta declaració 
d'utilitat pública, en detriment dels altres Plans. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT (SR. AGUILO FUSTER): 
Gracies, Sr. Diputat. 
t.rups que vulguin intervenir? 
No n'hi ha. Passam a la votació de I'esmena 1.332. 

Sres. i Sres. Diputats que voten a favor d'aquesta 
esmena, es volen posar drets, per favor? 

Grades. 
Sres. i Srs. Diputas que votin en contra d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 18; vots en contra, 24; abstencions, 

no n'hi ha. Per tant, queda rebutjada aquesta esmena. 
Passam al debat de l'esmena 1.343.21, del Grup 

Parlamentari Esquerra Nacionalista. Per defensar 
aquesta esmena, té la paraula el Sr. Joan Francesc Ló
pez i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies Sr. President. Li hauria pogut estalviar 

aquest tramito El Grup, bé, el Diputat que li parla en
tén que hem de retirar aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT (SR. AGUILO FUSTER). 
Gracies, Sr. Diputat. Queda retirada, per tant, l'es

mena 1.343.21. 
Per tant, passam a la votació de l'article 25. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 

artide 25, es volen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
Gracies. 
Vots a favor de l'articIe, 24; vots en contra, cap; 

abstencions, 17. 
Passam al debat de l'esmena 1.333 del Grup Parla

mentari Socialista. Per defensar aquesta esmena, té la 
paraula el Sr. J oan Francesc Triay i Llopis. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Bé, aquesta esmena té per objecte establir les fun

cions deIs Plans d'Ordenació del Medi Natural, establint 
que podran ser per desenvolupament de les Directrius 
d'Ordenació Territorial, o per proteg:ir ambits que no 
siguin prevists per les Directrius d'Ordenació Territo 
rial, en funció d'unes característiques paisatgístiques, 
ecologiques, morfologiques, etc., creim que és un arti
ele que matisaria molt més els continguts deis Plans 
i que podria ser, si així s'acceptava, una esmena d'ad
dició en lIoc de substitució. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT (SR. AGUILO FUSTER): 
Gracies, Sr. Diputat. 
Grups que vulguin intervenir? Pel Grup Popular, 

té la paraula el Sr. Joan Verger. 

EL SR. VERGER POCOVI: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Realment, són 

unes funcions, és una altra redacció, pero nosaHres 
creim que en la redacció de I'artic1e 7 que ja ha estat 
aprovat, queden definides les- finalitats i les regulacions 
deIs Plan s d'Ordenació del Medi Natural, i, per con
següent, no creim necessaria aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT (SR. AGUILO FUSTER): 
Gracies, Sr. Diputat. 
Vol contrareplicar? 
Passam a la votació de I'esmena 1.333: 
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Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
esmena, es valen posar drets, per favor. 

Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aquesta 

esmena, es valen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar 

drets, per favor? No n'hi ha. 
A favor d'aquesta esmena, 18; en contra, 23. Per 

tant, queda rebutjada. 
Passam a debatre l'esmena d'Esquerra Nacionalis

ta, la 1.343.22. Per defensar aquesta esmena, té la pa
raula el Sr. Joan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Perdó, podria repetir, si us plau, l'esmena en con

cret? 

EL SR. PRESIDENT (SR. AGUILO FUSTER): 
De l'article 26. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
De l'article 26, si no m'equivoc, tenim una esmena 

que . .. 

EL SR. PRESIDENT (SR. AGUILO FUSTER): 
Una es mena de substitució. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sí, sí, Sr. President. Una esmena que hem reiterat 

per dues vega des i que ara estalviaré el debat a aq)..lest 
Parlament, és l'esmena deIs Ajuntam~. Per tant, 
pregaria que es passés a votació immediata. 

EL SR. PRESIDENT (SR. AGUILO FUSTER): 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'asbtenen? No n'hi ha. 
A favor d'aquesta esmena, 18 vots; en contra, 23 

vots; abstencions, no n'hi ha. 
Per tant, passam a la votació de l'article 26. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de l'article 

26, es valen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstcnen, es valen posar 

drets, per favor? 
Gracies. 
Resultat de la votació: a favor, 23 vots; en contra, 

cap; abstencions, 18. Pcr tant, queda aprovat l"articIe 
26. '. 

Passam a debatre ¡'esmena del Grup P2,rbmcntari 
Socialista, 1.334, per defensar aques(::\ esmcna, té la 
paraula el Sr. Joan Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Bé, aquesta esmena afecta tre'; deIs ::tpartai3 J ';1-

quest article, I'apartat que parla de Id delimitació de 
l'ambit territorial, i quant al contingut o a la descrip
ció ele les característiques que té aquest ambit qllant 
als scus vaJors que justifiquen el Pla d'Ordenació del 
Medi Natural, és una ampliació d'aquests elements a 
a tenir en compte i a justificar al Pla, i, fonamental
ment, un aspecte que ja ha estat debatut diverses vega
des, que és quant que els organismes públics, mixtos 

o privats que hagin d'assumir les inversions o la ges
tió de l'espai, que nosaItres creim que no haurien de 
ser, en cap cas, organismes privats, i que, per tant, és 
un tema suficientment debatut ja amb anterioritat. 

MoItes gracies. 

EL SR, PRESIDENT (SR. AGUILú FUSTER): 
Gracies, Sr. Diputat. 
Per tant, Grups que vulguin intervenir? 
No n'hi ha. 
Passam a la votació de l'esmena 1.334. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aquesta 

esmena, es valen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 18 vots; en contra, 

23; abstencions, no n'hi ha. 
A continuació, passam a la votació de l'artic1e 27: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'artic1e, 

es valen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets? 
Gracies. 
A favor de l'article, 23; en contra, cap; abstencions, 

18. 
A continuació, passam a debatre l'esmena del Grup 

Parlamentari Socialista, 1.336. Per defensar aquesta es
mena, té la paraula el Sr. J oan Francesc Triay i Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Bé, aquesta esmena, realment ja esta perduda, per

que quan abans hem citat una serie d'esmenes, relacio
nades amb el mateix tema, relatives a la subrogació del 
Govern de la Comunitat en les competencies, havíem 
d'haver anomenat aquesta esmena, també, per tant, afe
gim a les esmenes ja perdudes la 1.336. 

EL SR. PRESIDENT (SR. AGUILú FUSTER): 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per tant, no la votarem. Gracies. Queda retirada 

l'esn1ena. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
No, no queda retirada, és que esta dins el grup 

d'unes esmenes decaigudes, perque s'han perdut tates 
simultaniament. 

EL SR. PRESIDENT (SR. AGUILú FUSTER): 
Gracies per l'aclariment. 
Passam a debatre I'esmena d'Esquerra Nacionalista, 

1.343.26. Per defensar aquesta esmena té la parauIa el 
Sr. Francesc López Casasnovas. 

EL SR. LÚPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Aquest punt, al nostre entcn

dre, I'article 28, té una importancia, al nostre entendre, 
molt gran, en el sentit que els Plans d'Ordenació del 
Medi Natural els entenem no només com una reglllació 
d'usos d'ambits que mereixen els seus valors ecologics, 
paisatgístics la seva protecció, sinó que també han de 
poder intervenir damunt el sol que el Pla General cl'Or
elenació Urbana d'un municipi hagi qualificat, no ja no
més com a no urbanitzable, sinó també com a urhanit
zable no programat, sempre que aquest darrer no s'ha-
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gués aprovat al programa d'actuació urbanística. I en 
aquest mateix sentit, va el segon punt, el referit a 
Normes Subsidiaries. 

La filosofia que hi ha en aquesta esmena o que pre
tén tenir aquesta esmena és que segons la Llei, la Llei 
actual que discutim ara, no permet entrar, ens per
met entrar en els urbanitzables, pero no entra a recu
perar arees que serien recuperables, perque encara no 
han estat objecte d'actuació urbanística. En aquest sen
tit, voldríem, evidentment, un altre tipus de Llei. i en 
aquest punt, creim que és importantíssim poder actuar 
damunt aquestes zones. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
No havent-hi més intervencions, passam a la vo

tació de l'esmena punt 26 de la 1.343, esmena 1.343.26. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es vol en posar drets, per favor? 
Pot seure, moltes gracies. 
Sres . j Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

p::Js<1r drets, per favor? 
roden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: a favor, 1 vots; en contra, 

40; abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena. 
1 passam a la votació de l'artiele 28. 1 deman a la 

Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest arti

ele, es volen posar dl:ets, -per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Resultat de la votació: a favor, 23 vots; en contra, 

cap; abstencions, 18. Queda aprovat l'article 28. 
El penúltim article és l'article 29, que manté viva 

una esmena, la 1.337, del Grup Socialista. Per defensar 
aquesta esmena, té la paraula el Diputat Sr. J oan Fran
cesc Triay í Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Aquesta esmena es fa a l'ar

tiele que estableix la tramitació deis Plans d'Ordenació 
del Medi Natural. 1 les diferencies substancials són 
dues, una que creim que són els Consells Insulars els 
que han de poder redactar en exclusiva aquests tipus 
de planejaments, i que s'adapten perfectament pe] seu 
nivell i per la seva grandaria a les possibilitats deIs 
Consells Insulars, i, per altra part, que hi hauría d'ha
ver una fase d'avene; de planejament per poder haver
hi més participació a la redacció i a establir sugge
rencies i propostes alternatives al Pla del Medi Natural. 
Com he dit diverses vegades, si el Govern ha pogut en
viar al Parlament unes Directrius sobre el Pla Especial 
d'Es Trenc i, per tant, ha demanat la participaeió par
lamentaria, cree que és bastant normal, com a tramit 
ordinari, sense haver d'arríbar a tant de nivell que en 
l'elaboració de qualsevol Pla d'Ordenació del Medi Na
tural hi hagi, com hi ha un Pia General o com hi ha 
unes Normes Subsidiaries, una fase participativa previa 
en l'establiment deIs objectius i les primeres propos
tes de l'ordenació. Aquestes són les dues diferencies 
fonamentals en la tramitació que proposam, i, basica
men!, que els Consells Insulars haurien de ser total-

m ent competents per fer tota la tramitació i la redac
ció deIs Plans del Medi Natural. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
No havent-hi més intervencions, passam a la vo

tació de l'esmena 1.337. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es vol en posar drets, per favor? 
Poden seure, moHes graeies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 18 vots; en contra, 

26; abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena. 
1 passam a la votació de l'article 29. 1 deman a la 

Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 

29, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moItes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar clrets, per favor? No n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
Resultat de la votació: a favor, 26 vots; en contra, 

cap; abstencions, 18. Queda aprovat l'article 19. 
1, per últim, 29. 1, per últim, l'article 30 té vives 

dues esmen, la 1.338 de -substitució, del Grup Socia
lista, i de la mateixa naturalesa, la 1.343.28, d'Esquerra 
Nacionalista. 

Per defensar l'esmena 1.338, del Grup Socialista, té 
la paraula el Sr. Joan Francesc Triay i Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Bé, aquesta esmena fa referencia a la possibilitat 

que un Pla d'Ordenació, en relació amb l'article 30, que 
regula que un Pla d'Ordenació del Medi Natural pugui 
afectar una are a natural d'especial intereso 1 aquí s'es
tableix la condició, a la proposta que ve de la Comis
sió, que s'haura de donar compte al Parlament deIs ter
mes de la seva aprovació. Bé, nosaltres creim que, com 
que els Plans d'Ordenació del Medí Natural no tenen 
el mateix contingut ni el mateix grau de protecció, en 
principi, que les declaracions d'area natural d'especial 
interes, que suposen la qualificació com a sol no urba
nitzable d'especial protecció, que, en qualsevol cas, el 
Govern no hi ha dubte que ha de poder fer un Pla 
d'Ordenació del Medi Natural que abraci una area més 
gran que la d'un Pla Especial o d'una are a natural d'es
pecial intereso pero que aixo ho ha de fer, en qualsevol 
cas, sense que tengui possibilitats de devaluar el con
tingut de la proteccíó aprovada pel Parlament. 1 aquest 
és el cas de la nostra esmena, per tant, en qualsevol 
cas s'haura de respectar el contingut del Pla Especial 
que s'hagi redactat d'acord amb la Llei del Par
lament que hagi declarat l!area, per evitar aixo, preci
sament, que amb una declaració més novedosa, com és 
la que proposa aquesta Llei es puguin devaluar els con
tenguts proteccionistes decretats pel Parlamento 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 
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EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, gracias, Sr. Presidente. Simple aclaración, por

que yo creo que no se ha entendido exactamente el con
tenido de este artículo. La previsión es que un Plan de 
Ordenación del Medio Natural pueda afectar a una Area 
de Especial Interés declarada por el Parlamento, ahora 
bien, naturalmente, a lo que no podra afectar nunca es 
al contenido de la Ley del Parlamento que la declaró 
Area de Especial Interés. Evidentemente, un Plan apro
bado por el Gobierno no puede modificar una Ley, pero 
sí puede modificar el Plan Especial redactado por el 
propio Gobierno en desarrollo de aquella Ley. Es de
cir, el respeto del Plan tiene que ser a la Ley, yeso es 
evidente, aunque no se diga. Pero, la propuesta de us
tedes es que deberá de respetar el Plan Especial, y 
nosotros pensamos precisamente, y en este sentido 
hay varios artículos o variás disposiciones, que un Plan 
del Medio Natural, precisamente puede proteger mu
cho mejor que un Plan Especial, porque los Planes Es
peciales que se redactan en estos momentos, tienen 
que ajustarse a las posibilidades que les confiere la 
Ley del Suelo y, en cambio, los Planes del Medio Na
tural, tal como están contenidos en esta Ley, permiten 
una actuación positiva de gestión, de protección, en 
definitiva, muy superior. Entonces, consecuentemente, 
entendemos que sí, que claramente puede modificar un 
Plan Especial, lo que no podría nunca sería la Ley. 
Pero es que no hace falta que lo diga, es evidente que 
un Plan aprobado por el Gobierno, nunca modificará 
una Ley aprobada por el Parlamento. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Triay, té vas te la parauIa . 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sí, realment, el que ens preocupa és assegurar el 

nivell de protecció que s'hagi establert per la Llei del 
Parlament, el Pla Especial el redacta el Govern i, arnés, 
el Govern el pot modificar, no té un caracter immuta
ble i, per tant, sempre que es respecti el contingut de 
la Llei, per tant, el caracter de sol no urbanitzable d'es
pecial protecció o qualsevol altra determinació que la 
Llei hagi pogut fixar, basicament aquesta, crec que no 
hi ha problemes, ara, el que preocupa és que hi pugui 
haver una variació d'aquest nivell de protecció, tenint 
en compte que els Plans d'Ordenació del Medi Natural, 
no necessariament han de qualificar el territori com 
d'especial protecció, sinó simplement de sol no urba
nitzable, tal com crec que estableix la mateixa Llei. 

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

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. President. Sr. Triay, jo crec que deim el 

mateix en altres paraules. Li die que, evidentment, la 
qualificació que dóna la Llei, que és d'Area Natural 
d'Especial Interes, aquesta, no la podra modificar, i el 
Pla del Medi Natural haura de respectar aquesta qua
lificació, pero és que la seva esmena, en concret diu que 
«esta deb erá respetar el contenido del Plan Especial, 
no el contenido de la Ley». És en aquest sentit que jo 
pens que, bé, coherentment hauria de retirar aquesta 
esmena, perque el contingut de la Llei, evidentment, 
que l'ha de respectar. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
No, volia precisar, una qüestió d'ordre, que a la 

vista de les manifestacions, efectivament, retiram aques
ta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, queda retirada l'esmena 1.338. Que

da viva a l'article 30, l'esmena 1.343.28, del Gmp Es
querra Nacionalista. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Sí, Sr. President. També, en consequencia, reti

ram aquesta esmena, la ratificació parlamentaria vin
dra donada, efectivament, per donar compte al Parla
mento 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grácies. Passam a la votació de l'article 30. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 

30, que no té cap esmena, es valen posar drets, per fa
vor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Acabat el debat deis diversos articles que formen 

la Llei, passam al debat de la Disposició Transitoria, 
que té viva una esmena, la 1.343.30, del Gmp Esquer
ra Nacionalista. 

Vol defensar aquesta esmena, Sr. López Casasno-
vas? 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Bé, esta tot alXO, en rela

ció amb el debat que acabam de tenir ara mateix, en 
consequencia, si hem retirat l'esmena anterior, també 
ha de quedar retirada aquesta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Passarn a la votació de la Disposició Transitoria. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

Dísposició Transitoria, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure. 
Sres. í Srs. Díputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abs tenen, es valen posar 

drets, per favor? 
Poden seure, moHes gracies. 
A favor, 26 vots; en contra, cap; abstencions, 17. 

Queda aprovada la Disposició Transitoria. 
La Disposició Addicional manté vives dues esme

nes, la 1.339, de supressió i la 1.343, també de supres
sió, del Grup Esquerra Nacionalista. Per defensar l'es
mena 1.339, del Grup Socialista, té la paraula el Di
putat Sr. Triay i Llopís . 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sí, bé, en coherencia amb el que hem fet amb an

terioritat, en relació al mateix tema, retiram aquesta 
esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Grup Psqllerra Nacionalista? 

EL SR. LÚPEZ CASASNOVAS: 
Igualment, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Manté el mateix criteri. Queden retirades. 
l, en conseqüencia, la Disposició Addicional no té 

cap esmena, la Disposició Final tampoc i l'Exposició 
de Motius, tampoco l se sotmet tot conjunt a votació. 

Sí? 

EL SR. TRlAY LLOPlS: 
Demanam que es voti separadament l'Exposició de 

Motius de les Dispasicians Addicionals i Finals. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'accepta. 
Sr. López Casasnovas? 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President. La retirada de l'esmena nostra afec

ta, evidentment, la supressió, és a dir, a la Disposició 
Addicional Primera, la supressió, pero hi ha una altra 
esmena d'addició que aquesta no la retiram, evident
luent. 

EL SR. PRESIDENT: 
Em vol mencionar, per favor, quina és aquesta es 

mena d'addició, perque jo no la veig. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
L'esmena n.O 30. 

EL SR. PRESIDENT: 
L'hem deba tuda anteriorment, en relació amb la 

Disposició Transitoria. L'hem llevada. 
En conseqüencia, atenent la petició per qüestió 

d'ordre del Grup Socialista sotmetem a votació, en 
primer lIoc, la Disposició Addicional i la Disposició Fi
nal. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
dues Disposicions, es volen posar drets, per favor? 

Per unanimitat, queden aprovades. No. 
Sres . i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Sres . i Srs. Diputats que s'abstenen? Pot seure, 

mol tes grades . 
Resultat de la votació: a favor, 45 vats; en contra, 

cap; abstencions, 1. 
1, per últim, passam, Sres. i Srs. Diputats, a la vo

tació de l'Esposició de Motius, i deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'Expo

sició de Motius, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es vol en 

posar drets, per favor? No n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets , per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Resultat de la votació: a favor, 27 vots; en contra, 

oap; abstencions, 19. Queda aprovada l'Exposició de 
Motius i amb aquesta votació, queda aprovat el Pro
jecte de Llei cl'Ordenació Territorial. 

II.-2) 
Per últim, entrant en el darrer punt de l'Ordre del 

Dia, dins el punt de Projectes de LIei, hi ha una pro
posta de Projecte de LIei de Credit Extraordinari per 

dotar la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Au
tónoma de les Illes Balears. 

Secretaria, seria tan amable de passar a la lectura 
de la part positiva d'aquest text legal, per al qual es 
demana el procediment de lectura única, tramitació di
recta i lectura única? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAr: 
«Article 1. 

D'acord amb el que es regula a la disposició tran
sitoria quarta i a l'artide 3r. de la Llei 1/1987, de 18 
de febrer, es concedeix un credit extraordinari, dins 
l'Estat de Despesa deIs Pressuposts de la Comunitat 
Autonoma per a 1987, per un import total de cinquan
ta milions de pessetes, a fi d'atendre les obligacíons 
que es derivin de la posada en marxa i del funcíona
ment de la Sindis::aiura de Comptes de la Comunitat 
Autónoma de les lIles Balears. A aquests efectes, es 
creen la secció pressupostaria tres, programa 03 .01, 
subprograma 03.01.01, tots amb la denominació «Sin
dicatura de Comptes», tot aplicant el total del credit 
extraordinari a la partida 03 .01.01-291 «dotació per a 
serveis nous». 

Article 2. 
El financ;:ament el'aquest credit extraordinari s'ha 

de realitzar amb carrec al superavit que es pugui pro
duir a la liquidació deIs Pressuposts Generals de la Co
munitat Autonoma ele l'any 1986. Cas que aixo no fos 
possible, per la no existencia o per la i,l1suficiencia d'a
quest superávit, la regularització de l'excés s'ha de rea
litzar donant de baixa o· anuHant credits no compro
messos del Pressupost vigent de la Comunitat Autono
ma , d'acord amb els criteris següents: 

a) Les baixes o les anuHacions s'han de practicar 
en credits pressupostaris corresponents a operacions 
conents. Només en el cas que aquests resultin insu
ficients poden esser minorats els credits destinats a 
operacions de capital. 

b) Na es poden minorar ni anuHar credits finan-
9ats subvencions deIs Pressuposts Generals de l'Estat 
no integrants del cost efectiu deIs serveis transferits, 
mitjanc;:ant dotacions del Fons de Compensació lnter
territorial o mitjan<;ant emissió de Deute Públic de la 
Comunitat Autónoma. 

Article 3. 
Les baixes o les anuHacions de credits que, si és el 

cas, siguin necessaries per a financ;:ar els credits conce
dits, han d'esser acordades pel Consell de Govern a 
proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, i se n'ha 
d'informar el Parlament. 

Article 4. 
Com a centre gestor de la despesa, la Sindicatura 

de Comptes ha de tenir el mateix tractament pressu
postari que s'atorga a la Mesa del Parlament per la 
Llei de Finances i per les específiques deIs Pressuposts 
anuals. 

Disposició Addicional. 
S'autoritza el Govern per a dictar les normes de 

desenvolupament que aquesta Llei necessiti. 

Dis posició Final. 
Aquesta Llei entrara en vigor el mateix dia que es 

publicara en el «ButIletí Oficial de la Comunitat Au
tonoma de les rIles Balears». 
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Sres. i Srs. Diputats, tenen vostes inconvenient 

que aquest Projecte de Llei es debati en tramit directe 
i de lectura única? No. 

Volen intervenir alguns Grups Polítics en relació 
amb aquest text? No. 

Se sotmet a votació: Sres. i Srs. Diputats que vo
tin a favor d'aquest Projecte de Llei, es volen posar 
drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Moltes gracies, Srs. Diputats. Aquesta Presidencia 

suspen aquest PIe que es recomem:;:ara dema matí a les 
deu i mitja. 

Bon vespre. 

III.-) 
EL SR. PRESIDENT: 

Comenc;a la Sessió. Debatrem, dins l'Ordre del Dia, 
és el relatiu a propostes de resolució sobre el Pla 
Director d'Ordenació Sanitaria. Se m'ha fet a saber, 
per part del Govern, que fara presentació d'aquest Pla 
el Conseller de Sanitat, Sr. Gabriel Oliver i Capó, al 
qual se li dóna la paraula. 

Silenci, per favor. 

EL SR. OLIVER CAPú: 
Gracies, Sr. President. Cree que, encara que dins 

Com,issió varem fer una presentació llarga i moIt ex
plicativa del Pla d'Ordenació Sanitaria, cree que, al
manco, com a deure de cortesia parlamentaria, crec 
que davant el PIe és obligat, també, fer una presenta-
ció. 

És indubtable que amb el desenvolupament ' de la 
Llei General de Sanitat i la creació deIs Serveis de Salut 
a les Comunitats Autónomes, s'estara en disposició d'a
cons eguir, a la fi, aquesta ansiada reforma sanitaria, la 
necessitat de la qual és sentida per tothom, ja que tot
bom esta d'acord, des de fa molts d'anys en la neces
sitat d'aquesta reforma. Pero les demores i la indefini
ció de la realització han estat fins al moment d'ara, 
una reaEtat lamentable, per ser un tema indubtable
ment difícil i complex, que en tot moment ha vengut 
dificultat pels molts diversos centres de poder i com
petencia que hi incideixen, les diverses administracions 
que han de coordinar, conjugar i integrar, amen de la 
diversitat de concepcions filosOfiques, polítiques, tec
niques, fins i tot jurídiques, i economiques que plane
gen damunt una qüestió tan transcendental per als ciu
tadans, com és l'ordenació, organització i gestió d'ac
cions tendents a la defensa i millora de la salut. 

Per tot aixo, el Pla d'Ordenació Sanitaria de les 
IHes Balears s'ha fet i s'ha elaborat respecte del marc 
legal a que estam obligats, amb independencia que la 
nostra concepció sobre el que s'hauria de fer en aques
ta materia coincideixi o no, plenament, amb la concep
ció implantada a través de la Llei Gen eral de Sanitat 
pel Govern de la Nació. Pero, sense perjudici que quant 
a aspectes de la qüestió puguin ser ordenats, organit
zats i gestionats per la nostra Comunitat Autónoma, de 
mode realment autonom i independent, els desenvolu
pem segons els principis i criteris que, al nostre enten
dre, millor responen a la idiosincracia del nostre poble 
balear i a les característiques especials i peculiars que 
per la seva demografia, per l'economia, per la geogra
fia es donen a la nostra Comunitat. 

Sí hem de coincidir amb el Govern de la Nació, 
obviament, amb la idea fOl'c;a que mou la nostra acció 
política en tot moment, la de fer plena realitat per als 
ciutadans de Balears el dret a la salut que se'ls reco
neix com a dret fonamental a l'artic1e 43 de la nostra 
Constitució. Aquest Pla pretén superar disfuncionali
tats i desigualtats territorials que existeixen, indubta
blement, a la nostra Comunitat i estableix una orga
nització i una delimitació territorial inspirada en crite
ris de descentralització i de desconcentració, procurant, 
mitjan~ant una ordenada dotació de mitjans, amb la 
qual els que tenim, també són tenguts en compte, ar
ribar a establir una xarxa sanitaria pública completa, 
l'organització i gestió de la qual respongui a principis 
d'eficacia i d'economia i que al mateix temps tengui la 
suficient flexibilitat quant a ordenació, per poder do
nar resposta a cada moment a les necessitats d'aten
ció sanitaria demanelades pels habitants de les nostres 
illes, posant a disposició d'aquests, amb la més, amb 
la proximitat maxima que puguem, els recursos sanita
ris precisos per a la protecció i atenció a la seva sa
lut, potenciant al maxim el metge de família, integrat 
amb equips d'atenció primaria, basics, de salut, a través 
de centres sanitaris locals, ubicats a cada municipi i in
tegrats funcionalment en el centre ele salut de la zona 
basica. Aquest especial emfasi en j'atenció primaria, 
que hi posa el Pla d'Ordenació Sanitaria, crec que ha 
estat una de les constants de la nostra ConselIeria. 
Tant és així, que una de les principals accions que 
hem dut a terme durant aquests anys ha estat, preci
sament, un programa de construcció i equipaments de 
centres sanitaris per a l'atenció primaria ele totes les 
localitats i que ens hi hem gastat al voItant d'uns 400 
milions de pessetes. 

Aquest Pla proposa l'adequada organització i 01'

denació territorial de la sanitat balear, mitjan~ant la 
divisió elel nostre territori .en demarcacions que per
metin una utilització racional deIs recursos saniÚlris 
disponibles, procurant la necessaria i justa homogene'it
zació entre les distintes demarcacions territorials. Te
nint en compte les pecu!iaritats de Balears, en espe
cial la insularitat, l'estacionalitat deriva da el'una Au
tonomia que gira en torn elel fenomen turístic, que pro
picia una forta immigració de treballadors, una ricra
da de visitants i la concentració de població a les zones 
costeres, i també la macrocef~tlia de la capital, intensa
ment reflectida, sobretot, a aquest ambit sanitario 

Creim que és un Pla d'Ordenació pmdent i flexi
ble, prudent perque procura un racional aprofitament 
de les estructures sanitaries existents, les integra i les 
coordina, i flexible ja que preveu que l'ordenació que 
proposa es pugui adaptar, durant la seva vigencia, si 
fos necessari, a les exigencies de I'ordenació terri torial 
general de la qual n'és us aspecte parcial, així com al 
desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia Balear en
cara no culminat o de la Llci General de Sanitat, que 
puguin proposar aItres modificacions d'aquesta orde
nació. Igualment és prudent i flexible quan formula 
l'ordenació i proposa els necessaris equipaments per 
a la població d'1 milió de persones. Per aUra part, el 
Pla pretén superar 18 disgregació del malalt, entre els 
distints nivells del sistema sanitari, entre l'acció as
sistencial i la preventiva i de salut pública, per un 
('o;;l:->t i entre j'atenció primaria i j'especialitzada i 
hospitalaria, per aUre. Així proposa un sistema sani
tari piramidal en el qual s'integra, coordina i jerar
quitza tot8. l'atenció sanitaria al ciutada, posant a la 
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base els centres sanitaris lacals, on s'inclouen, a més 
a més, la salut pública, com a centres de treball del 
metge de família, sobretat, que s'integra als centres 
de salut de la zona que es configuren com a centres 
a mitjan camí, entre el centre sanitari local i l'hospi
tal general basic. Hem procurat, a més a més, que 
l'accés a aquests centres de salut no passi mai més 
enlla de quinze minuts , amb mitjans de locomoció 
habitual. Proposa, a continuació, una sectorització que 
pilota funcionalment damunt l'hospital general basic, 
comarcal o de sector, que serveixi de dispositiu inter
medi entre l'hospital regional o de referencia i el nivell 
d'atenció primaria. 

Finalment, l'ordenació sanitaria es culmina amb 
les arees de salut, a les quals s'integren e1s sectors 
existents i que comptaran amb els hospitals d'aquests, 
si bé als de Mallorca es té també l'hospital que culmina 
i completa aques ta piramide d'atenció sanitaria, que és 
l'hospital complex i d'alta tecnologia. 

Finalment, el Pla preveu el seu desenvolupament 
en tres fases quinquenals, abra¡;;ant un període total 
de quinze anys, amb l'horitzó posat a la meta que 
l'Organització Mundial de la Salut ha convertit en 
slogan ele res:) internacional i amb compromís tates les 
administraciúl1s públiques per a sanita ries que és acon
seguir salut tots els ciutadans l'any 2.000. 

Acabant, crec que aquest Pla respon al que la 
salut de la població balear damanda, és susceptible de 
revisar-se p erioelicament, permetra fer realitat a les Illes 
Balears el desig de tots els ciutadans d'aconseguir una 
sanitat millor, més racional, més coordinada i més 
integrada, míllor gestionada i més satisfactori que aixe
gui l'estat de salut a cotes més elevades, ja que, com 
diu el Dr. Maller, Director General de l'Organització 
Mundial de la Salut, sense salut la qualitat de la vida 
no pot ser molt grossa, si bé és ver que la salut no és 
tot, el cert i segur és que la resta, sense salut, no és 
res. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Valen fer ús de la paraula els altres Grups Polí-

tícs? 
Pe1 Grup Socialista, té la paraula .. . 
Em demana la paraula? 
En relació a la presentació del Pla, no hem entrat 

en el debat, encara, en relació a la presentació del Pla, 
disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Es' tracta de 

fer una intervenció de caracter general sobre el que 
és el Pla d'Ordenació Sanitaria. El primer que hem 
de dir, que és realment trist, és que un Pla de la 
importancia d'aquest, no en el contengut, que nosal
tres creim que és deficient, sinó que el que podia haver 
estat, es faci el darrer dia del Parlament oficial. Creim 
que aixo, només per aquesta circumsHmcia, es podria 
rebutjar l'actuació de la Conselleria en aquesta mate
ria. Nosaltres, ja des del 1983 veníem demanant a 
distintes proposicions que hi ha hagut en aquesta 
Cambra, la revisió del Pla d'Ordenació Sanitaria, millor 
dit, del Mapa Sanitari de la nostra Comunitat. Hi ha 
diferents intervencions reflectides en el Diari de Ses-
5ions que, en el seu moment, varen ser rebutjades per 

aquest Parlament, dient que no era el moment, encara, 
adequat. Bé, ha arribat tardo 

En el debat del que és el Pla d'Ordenació Sanita
ria, s'ha acusat al Grup Parlamentari Socialista que 
retardava el debat del Pla d'Ordenació Sanitaria. Re
sulta que des que la Comissió va dictaminar les reso
lucions sobre aquest Pla, fíns al moment d'ara, han 
passat moltes setmanes i ens trobam que en el mo
ment de la dissolució del Parlament i a dies de la 
convocatoria de les proximes eleccions municipals i 
autonomiques, ens presenten aquest Pla. Unes resolu
cions, consensuades per tots, les debatrem amb poste
rioritat, que s'ha de dur al Butlletí Oficial de la 
Comunitat, i els Ajuntaments i entitats interessades han 
de poder dir el que pensen sobre el que és el Mapa 
Sanitari o, com l'hem titulat, l'Ordenació Sanitaria 
Territorial de la nostra Comunitat Autonoma. 

Consideram que aquest tema hauría de ser ja un 
proxim Govern qui ho dugués al Butlletí Oficial, per
que creim que 'el període en que podria estar a expo
sició pública aquest Pla d'Ordenació Territorial Sani
taria, sera un període en que els Ajuntaments ja 
estaran en precasi, que estaran en funcions tots els 
batles i tots els regidors deIs actuals municipis i que 
no és el moment adequat de dur una cosa tan impor
tant com aquesta, que els Ajuntaments procedeixin al 
seu estudi o a presentar aHegacions, que haur'an de 
ser els proxims Ajuntaments, els Ajuntaments elegits 
dia 10 de juny d'enguany els que revissin aquest Pla. 
Per tant, consideram que el Govern hauría de tenir el 
criteri prudent de deixar-Io perque al seu moment aixo 
pugui ser estudiat pels proxims Consistoris. 

Per una altra banda, hem de dir, i aixo també 
augmenta, podem dir la tristesa, i crec que és una defi
ciencia acumulable al Govern d'Alianc,;a Popular i a la 
Conselleria en participar, que aquest Pla d'Ordenació 
Sanitar ia no esta avaluat, que no hi ha les dades ade
quades en tenles que han estat, per exemple, tan con
crets com l'Hospital Comarcal de Manacor, que si aquest 
Pla d'Ordenació Territorial hagués estat en el seu 
moment elaborat amb les dades adequades, amb els 
estudis adequats per justificar I'Hospital, per exemple, 
que diu que hi ha d'haver dins el Mapa d'Ordenació 
Sanitari, que nosaltres estam d'acord que hi ha d'haver 
aquests tres hospitals més deIs que hi ha ara a la 
xarxa pública, i ho hem repetit en diferents opinions, 
i nosaltres votarem a favor del Mapa d'Ordenació Sani
taria, pero si aixo hagués estat al seu moment, amb les 
dades adequades ho haguessin pogut aconseguir ja, que 
els estudis per ubicar aquest nou hospital comarcal i per 
emprendre ja possiblement a finals d'any o a principis 
de l'any que ve, un nou hospital, hagués pogut ser una 
realitat. He de dir i tenc autorització per manifestar 
que em vaig entrevistar amb el maxim responsable de 
l'INSALUD dimecres passat a Madrid, i em va comu' 
nicar que creia que era possible i que feia seva la 
petició que s'ha fet a la nostra Comunitat d'un segon 
hospital públic a Mallorca, i que veia amb bons ulls 
que aquest hospital pogués ser a la comarca de Ma
nacor, pero que si aixo no havia estat indos anterior
ment, era perque la Conselleria no havia sabut defen
sar el tema adequadament, amb els documents i amb 
els estudis adequats , i aquest document, el més im
portant, que hagués pogut fer forc,;a davant l'Adminis
tració i davant el Govern de Madrid, era el Mapa 
d'Ordenació Sanitaria degudament avaluat .' Creim que 
aquest és un tema que s'ha de ten ir en compte. 
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És a dir, tot el que hi ha dins aquest Pla d'Orde
nació Sanitaria, nosaltres creim que és deficient quant 
als estudis sectorials, consideram que, en principi, és 
adequat el Pla d'Ordenació Sanitaria, el que és el 
Mapa d'Ordenació Sanitaria estrictament dit, pero que 
hi ha faltat l'avaluació de tots els recursos que es 
demanen que hi ha d'haver a les nostres Illes. I aixo 
és greu, és important i s'ha de notar en el deficit de 
la Conselleria de Sanitat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sí, pot replicar. 

EL SR. OLIVER CAPO: 
Gracies, Sr. President. Sr. March, jo aquesta tris· 

tesa seva perque aixo vengui el darrer dia, no la 
comprenc molt. Nosaltres, aguest Pla el varem dur aquí 
l'any 85 i, efectivament s'ha retardat, i molt, i s'han 
posat Comissions Parlamentaries i s'han posat entre
bancs, i s'han posat moItes coses, pero l'hem dut, al 
final. La Llei de Sanitat crec que es va aprovar pe! 
Govern de la Nació un mes abans o dos per acabar 
la Legislatura, és a dir que tampoc, hi ha exemples 
que ens poden corroborar, i supos que quan la Legis
latura dura quatre anys, és perque dura quatre anys, no 
en dura tres. Vol dir que el darrer any també es 
poden fer coses. . 

Ells venien demanant la modificació del Pla ~i
tari, que és distinto Aixo no és un Pla Sanitari, no és 
un Mapa Sanitario 

Diu que no esta avaluat. Aixo de l'Hospital de 
Manacor, Sr. March, no intenti defensar-ho, no té cap 
explicació ni una, no té cap explicació que una vegada 
acabat el Pla d'Ordenació Sanitaria d'aquestes illes es 
va demanar al Delegat de Govern d'aquestes illes, a 
veure que hi havia previst per a l'any 87 i l'any 87, 
va contestar el Delegat de Govern que hi havia 300 
llits hospitalaris per a Balears, que varen desapar·eixer 
de sobte amb una actuació del Ministre de Sanitat, fa 
poques setmanes, pero estava posat, i ho va contestar 
el Delegat del Govern, a no ser que el vulgui fer 
mentider. 

1 després, el que trabo trist és que jo em vaig 
entrevistar amb el Director d'INSALUD, i jo represent 
una institució, i no em va dir aixo, i a vos te, que no 
representava en aquell moment cap institució, sinó 
només un partit, una institució contesta a un partit, 
que perque el partit li ho demana, sí fara l'hospital, 
pero no perque li ha demani una institució. Cree que 
aixo no és de rebuto I si els documents no els tenia 
IN SALUD després de quaranta anys de fer l'assisten
cia sanitaria en aquest país, fa ganes de riure, nosal
tres ja els havÍem presentat al Pla, pero és que creim 
que l'INSALUD amb tan tes estadístiques, indubtable
ment, havia de tenir totes les dades i tothom sap que 
és neces<;ari I'hospital de Manacor, amb les dades de 
l'INSALUD, amb les nostres, amb el Mapa Sanitario 
No intenti justificar que se'ns ha llevat aguest hospi
tal perquc no coneixien el nostre PIa, ja el coneixien. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Per que em demana la paraula? 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Per contradiccions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té voste cinc minuts. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller de Sanitat i 

Seguretat Social, miri, de l'administració socialista ens 
podem equivocar en ocasions o com tot mortal, pero 
procuram fer les coses amb el major nombre de dades 
certes i no amb especulacions de caracter emocional 
en un determinat moment o poIítiques, perque hi hagi 
una determinada pressió social, creada de forma arti
ficiosa. 

El Ministeri de Sanitat, l'INSALUD, en el qual ha 
d'administrar els doblers públics, i els doblers públics 
són limitats, i, per tant, tota nova inversió, que no és 
tan soIs una inversió de construir un nou hospital, 
sinó és al llarg deIs anys següents la inversió de per
sona i ele material i ele manteniment d'aquest hospital. 
Vostc sap que, tal vegada és tanta la inversió per fer un 
nou hospital, com el que costa cada any, després, aquest 
hospital, aproximadament és el mateix. Per tant, és 
per aixo que l'administració socialista, a un determi
nat moment, com que la Conselleria no havia dut, no 
havia aportat l'estudi pertinent de necessitats reals, 
no les rectificacion s fetes per una serie d'organismes, 
molt respectables, com eren els batIes de la comarca, 
associacions de la comqrca, etc., que demanaven aquest 
hospital, no hi ha un estudi, i la Conselleria té la com
petencia i la possibilitat real d'haver fet aquest estudi 
com que no ho va fer en el seu mom:ent, és per aixo 
que l'administració no tenia aquesta dada per defen
sar i, com que totes les administracions, de les 
distintes Comunitats demanen també hospitals i hos
pitals comarcals, concretament, aleshores, d'adminis
tració, a bon criteri va dir, miri, I'Administració de 
Balears no ha estat capac; de defensar els seus interes
sos i, per tant, com que hi ha altres administracions 
que' han 'justificat millor aquestes necessitats, és per 
aixo que es va llevar d'aquesta llista. I aquesta és una 
deficiencia imputable al Govern Autonom actual i a la 
Conselleria de Sanitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Obri qüestió incidental. 

EL SR. OLIVER CAPO: 
No, primer cree que no hi ha hagut cap contra

dicció en el que ha contestat el Sr. March, no m'ha 
demostrat una contradicció, ha aportat unes dades 
seves. No és ver, l·únic Pla, el primer Pla que es va 
presentar a Espanya després de la Llei General de 
Sanitat va ser el nostre, no se n'ha presentat d'altre, 
i si voste mira tots els hospitals que fa l'INSALUD, 
no a totes les Comunitats Autonomes temen un Pla 
c\'Ordenació Sanitaria. 1 si voste em vol explicar 
a veure si Alacant, per exemple, com un exem
pIe, on tenen cinc hospitals a la comarca, és a dir, 
que si un no funciona bé, poden acudir a un deIs altres 
cinc, els feia falta el d'Orihuela, abans del d'aquí, de 
Mallorca, on 110més en tenim un, que tots sabem que 
funciona malament, que té llits x per tot, que té llíts 
pels passadissos i que no basta, i aixo no ha sabia 
INSALUD?, aixo ens ha valen imputar a nosaltres? Per 
favor, Sr. March. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, volen que entrem dins el debat, que 

estam dins el punt de presentació, i crec que tendran 
oportunitat de parlar-ne llargament. 

Les propostes de resolució, Sr. March, que tenc 
per debatre, són de tres tipus. Hi ha unes propostes 
consensuades de les quals faríem lectura i les sotme
tríem a votació. Després, d'acord amb la Junta de 
Portaveus, entrarem en les propostes de resolució que 
planteja el Grup Esquerra Nacionalista, que em pareix 
que són quinze, disposara d'un temps de mitja hora 
per exposar-les, i entrarem dins un debat extenso I, 
llavors, hi ha les propostes del Gru~ Parlamentari 
Socialista, que les condensa en 6 punts i que també, 
durant mitja hora, podran exposar-se extensament. 
Aleshores, entram dins el primer punt de propostes 
consensuades. 

Sra. Secretaria, seria tan amable de procedir a la 
lectura d'aquests sis punts? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Els Diputats membres de la Comissió d'Assump

tes Socials, en sesions celebrades els die s 4, 5 i 13 de 
febrer, han consensuat, per unanimitat, les següents 
propostes de resolució al Pla Director d'Ordenació 
Sanitaria: 

l.-Previament a l'aprovació definitiva de l'ordena
ció sanitaria territorial, el Govern de la Comunitat 
Autonoma haura de publicar-la, de forma provisional, 
al Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma, obrint un 
termini de 20 dies, a ~fectes que les distintes instÚu
cions i entitats interessades puguin presentar al'lega
cions. El Govern resoldra les aHegacions presentades 
i aprovara definitivament l'ordenació sanitaria territo
rial que sera publicada al Butlletí Oficial de la Comu
nitat Autónoma. 

2.-L'ordenació sanitaria territorial sera revisada 
cada tres anys, pr'evia deliberació de la Comissió d'Or
denació Sanitaria Territorial, sense perjudici que, per 
acord d'aquesta, es revisi abans. 

3.-El Govern elaborara en el termini de tres me
sos, els criteris de participació democratica deIs 'inte
ressats, sindicats i organitzacions empresarials en els 
centres sanitaris de l'ambit de la Comunitat Autónoma, 
en concordan~a amb l'article 53 de la Uei General de 
Sanitat i concordants. 

4.-Establir a la Conselleria de Sanitat del Govern 
de la Comunitat Autonoma, un servei de recollida de 
tota la informació necessaria, per tal de poder dur 
endavant el Pla Director d'Ordenació Sanitaria, faci
litar-ne el seguiment i avaluació deIs resultats, amb 
personal de la mateixa Conselleria. 

5.-Incloure en el Pla Director, les zones basiques 
de salut a Palma, amb coordinació amb l'Ajuntament 
de Palma i amb l'INSALUD. 

6.-Que s'inclogui en el Pla Director d'Ordenació 
Sanitaria, un programa de foment de la investigació». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
I procedim a la votació d'aquestes propostes que 

estan signades per tots els Portaveus deIs Grups Po
lítics. 

I dernan a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 

propostes, es volen posar drets, per favor? 
Queden aprovades per unanimitat. 

Per ordre de presentació, pertoca debatre, en pri
mer lloc, les propostes de resolució formuhides pel 
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM. Per 
defensar aquestes propostes, disposa d'un temps de 
fins a mitja hora, el Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Pen

sam que són prou important les propostes que acabam 
d'aprovar per unanimitat, aquests sis punts que, afor
tunadament, tots varem arribar a un acord, els Grups 
Parlamentaris, signifiquen una certa millora o una 
certa maduració de certs aspectes del treball del Pla 
Director d'Ordenació Sanitaria que avui estam aquí 
debatent. 

El tema és indubtablement important, a Esquerra 
Nacionalista-PSM no ens va saber gens de greu, al 
contrari, ens va alegrar que es disposas d'un treball 
per part del Govern de la Comunitat i que aquest tre
ball que té per nom Pla Director d'Ordenació Sanitaria, 
el duguessin al Parlament a debat i a aprovació, el que 
és cert, també, és que estam davant un treball, un estu
di, en termes generals, acceptable, del que es podia es
perar que es fes, pero, la veritat sigui dita, també ens 
trobam davant el fet que ha arribat molt tard a aquest 
Parlament, practicament quan ja acabam, o realment 
quan ja acabam la Legislatura, peró, per altra banda, 
també, amb una s'erie de problemes o mancanees que 
nosaltres pensam que aquest treball té. I el primer 
que Esquerra Naeionalista-PSM vol .observar o vol dir 
és que la nostra lectura és que estam davant un tre
ball tecnicament aeceptable, com hem dit, pero ens 
trobam davant un treball que, pentura, en algllns 
aspectes de política sanitaria, en alguns aspectes d'ac
ció de govern de la Comunitat Autonoma, li fan falta 
unes orientacions, unes conclusions, assenyalar unes 
direetrius, que són les que Esquerra Nacionalista vol 
introduir, en aquest moment, al debat, algunes les 
varem introduir i es varen acceptar en Pon~ncia o 
Comissió, algunes altres no es varen acceptar i, per 
aixo, les volem dur aquí. En definitiva, pensam, dins 
aquesta introducció que intentam fer, pensam que el 
que li fa falta a aquest treball, a aquest Pla Director 
d'Ordenació Sanitaria és la vessant política de l'acció de 
govern i, per aixó, volem introduir-hi una serie de punts 
que nosaltres consideram que serien una millora subs
tancia i, sobretot, se li donaria una transcendencia polí
tica un poc major, i també, d'entrada, clarificaria 
temes que han estat objecte, fa aproximadament cinc 
minuts, d'un debat agre, per cert, pero que nosaltres 
creim que, en definitiva, també ve, un poc, per aquest 
tipus de problematica que en el treball que se'ns ha 
presentat hi falten aquestes directrius. 

Per aixo, distribuirem la nostra intervenció en 
defensa de les onze propostes nostres que queden, de 
les que presentarem, en varem presentar quinze, quatre 
entenem que estan admeses, ara entram a les onze 
restants, i les dividirem en dos grans blocs per facili
tar una mica el seguiment i perque creim que així 
s'entendra molt més. Un primer bloc és el que fa refe
rencia a gran tematica de política sanitaria, la gran 
tematica de política sanitaria per a nosaltres esta en 
cinc grans apartats, en cinc grans problemes per a 
Esquerra Nacionalista-PSM, a resoldre en aquesta Co
munitat Autonoma. 

El primer gran problema, per a nosaltres, és el 
problema de la transferencia de l'INSALUD. Nosaltres 

'. 
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pensam que un Pla Director d'Ordenació Sanitaria, en 
el moment que hagi passat el debat d'aquest Parlament, 
en el moment en que hagi d'anar a la publicació als But
lletins Oficials, en el moment en que ja ho tenguem 
definitivament aprovat, cal que el Parlament d'aquesta 
Corounitat Autonoma i cal que el Govern d'aquesta 
Comunitat Autonoma proposi, ja, la transferencia de 
l'INSALUD i la proposi d'una manera clara, d'una 
manera concreta i, quan nosaltres parlam de clara i 
concreta, volem dir a través d'una proposta de Comis
sió, articulada entre la Comunitat Autonoma i el Go
vern Central, amb un calendari i amb una voluntat 
d'agilitar les negociacions, i nosaltres diríem que, fins 
i tot, fixant quina és la voluntat de negociació i de 
calendari que té la Comunitat Autbnoma a través del 
Govern d'aquesta Comunitat Autbnoma. Per tant, per 
nosaltres un primer punt és el de la transferencia 
de l'INSALUD, i pensam que en aquest Pla Director 
d'Ordenació Sanitaria, amb bastant logica, no hi figura, 
a l'estudi inicial, perque evidentment l'estudi inIcial 
és d'uns tecnics i li falta un poc, com deiem fa una 
mica, aquesta vessant d'acció política, d'acció de go
vern . 

El segon gran tema, per a Esquerra Nacionalista 
és el problema de la quantíficació de les inversions 
neces~aries en materia sanitaria, i quan parlam que fa 
falta la quantificació, volem dir que a partir d'aquesta 
quantificació és quan podem saber on hem d'acudir i 
com, p er captar recursos necessari s per a les inversions 
.en materia sanitaria, que són importantíssimes, trans
cendentals per a les IHes Balears, perque; avui s'ha 
dit una mica, pero cal insistir i recordar-ho, la sanitat 
pública a les Illes Balears, si bé ha tengut avan~os 
notables els darrers quinze anys i sobretot deu anys, 
la veritat és que encara esta a un nivell molt inferior 
al que correspon a un país , a una r eaJitat de l'Europa 
Comunitaria, i sobretot, a la nostra realitat específica. 

Entrant en el tercer gran nivell de problematica 
que nosaltres defensam i que és una macanc;a, és el 
famós Pla de Promoció de la Salut, i dic famós, per
que és un tema que el venim reivindicant i s'estan 
fent accions per part de la Conselleria, pero nosaltres 
creim que a un Pla Director d'Ordenació Sanitaria hi fa 
falta un Pla de Promoció de Salut perque definitiva
roent és l'alternativa més coherent i més correcta al 
problema de la salut pública. 

També, entrant en el quart gran apartat de la 
problematica, és coro podem integrar, interrelacionar 
els serveis socials j el Pla Director d'Ordenació Sani
taria. Nosaltres en aixo, sí que estam, Sr. Conseller, 
un poc decebuts. La Llei d'Acció Social es va aprovar 
.r1 espres de moltes peripecies, pero la Llei d'Acció 
Social no esta publicada encara, per exemple. La Llei 
d'Acció Social, en definitiva, no esta a la practica l'any 
87, i aixó ens ha deixat preocupats i decebuts. Pero, 
al m a rge d'aquesta qüestió tecnica de la no publicació, 
que no estigui a la practica, en marxa, la Llei d'Acció 
Social, aprovada per aquest Parlament, també hem de 
dir que a un Pla Director d'Ordenació Sanitaria, 
nosaItres hem notat a faltar aquesta ordenació, aques
ta coordinació entre la problematica de l'acció social, 
deIs serveis socials i la problematica sanitaria. Per 
tant, aquest aspecte és un que també cal atendre, cal 
incloure, perque la divisió entre sanitat i acció social 
o serveis socials a nosaltres ens pareix, en molts de 
casos , una mica artificial, si bé en casos d'especialitza
ció és lógica, en molts de casos, no acabam d'enten-

dre-la. I és aquí on Consells Insulars, Ajuntaments, 
han de jugar un paper importantíssim. 

I, per acabar, el darrer gran tema que nosaltres 
creim d'acció socio-política, és un tema que a aquestes 
illes és molt freqüent que es plantegi, és un problema 
que en aquestes illes es planteja quotidianament, i és el 
problema de l'ordenació deIs transports sanitaris. Som 
a una realitat insular, quatre illes, amb uns problemes 
de trasllats entre mes que desgraciadament, de vega
des, els trasllats s'han d'efectuar amb més freqüencia 
de la prevista, pero, a més del problema del transport 
entre les illes, hi ha un altre problema, que és el 
t1'ansport dins cada m a r És més que evident que avui 
en dia s'estan malgastant molts de doblers públics per 
part de la sanitat pública llogant a empreses determina
des un servei de iransport sanitari, quan hi ha molts 
d'ajuntaments d'aquestes illes que disposen, practica
ment tots, o vaja, tots els que ho necessiten, d'un 
servei de transport sanitari infrautilitzat i, per tant, 
nosaltres aquí proposam un pla d'ordenació del t1'ans
port sanitari, amb la integració deIs vehicles de 
transport sanitari deIs Ajuntaments a una xarxa públi
ca i, per tant, abaratint els costos, coordinant i, al 
mateix temps, diria jo, fent un servei molt més eficac;. 

Feia aquesta primera exposició d'aquests grans 
apartats que nosaltres creim que són problemes d'ac
ció política, com és, insistim, ordenació del transport 
sanitari, integració deIs serveis socials i el Pla Director 
d'Ordenació Sanitaria, el Pla de prom oció de la salut, 
la quantificació i possible captació de recursos i la 
transferencia de l'INSALUD, després d'aquest gran 
apartat, podem entrar, ja, a temes d'un poc més de 
detall, temes plantejats per a nosaltres al Director de 
l'e::; ludi guan el1S el va presentar en una interessant 
sessió en aquest Parlament, a la Ponencia, i que vérem, 
i crec que ho vérem tots, que logicament, en aquest 
treball que se'ns presentava hi havia unes petites man
cances, pero que aquestes mancances s'havien d'anar 
millorant, que s'havien d'anar fent pels mateixos ser
veis del Govern de la Comunitat. Per aixo, entra m a 
un segon apartat que creim que és de temes molt més 
puntuals, molt més concrets, també importants, no 
mals de fer, i són coses que complementarien perfec
tament aquest valid treball que debatim. 

I, quin són aquests temes puntuals, concrets? Bé, 
en primer lloc, la necessitat, i creim que aixó és una 
aspiració de molta de gent que veu aquest problema 
i que sabem que existeix, la necessitat d'uns decrets 
urgents, rapids, des del moment que estigui aprovat 
aquest Pla Sanitari, de decrets d'ordenació ele la farma
cia i de la menescalia en torn a tot el que és la xarxa 
d'Orclenació Sanitaria. Nosaltres creim que avui per 
avui en aquestes illes, els menescals compleixen una 
important funció, els apotecaris, també, en definitiva, 
fa falta una ordenació d'aquests serveis, i nosaltres 
pensam que sempre coordinada amb el Pla Director 
d'Ordenació Sanitaria. 

Per altra banda, nosaltres també veim que manca 
tota una serie d'especificacions de la problematica de 
malalties per patologies, és a dir, cal aprofundir en 
l'estudi i, sobretot, es crea un servei, d'acord amb el 
que hem aprovat fa una estona, de recaptació de dades, 
d'actualització, etc., peró un deIs problemes sanitaris 
a les illes és, avui per avui, saber amb precisió qui 
té les malalties per patologies, com evolucionen, ja 
sabem que els estudis que té l'Administració Central 
no són prou actualitzats, s i bé s'intenten actualitzar, 

==============================================~=====-~--=-~ 
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sabem també que hi ha una problematica de saber amb 
precisió, pero creim que a l'hora de la preven ció de les 
malalties, a l'hora d'aquesta promoció de la salut, seria 
basic saber amb precisió i millorar, dia a dia, aquestes 
estadístiques, aquestes dades, aquests estudis necessa
ris de les malalties per patologies. 

També pensam que un deIs problemes grossos 
que existcixen a aquesta illa de Mallorca, pero també 
a totes les illes, i no esta resolt, és el pla de dialisi, 
és a dir, la necessitat d'una dialisi quotidiana per a 
molts de malalts de ronyó, i pensam que en aquest 
Pla, ja que ha entrat en certs detalls, havia d'haver 
entrat necessariament en aquesta problematica de la 
di~üisi. 

També pensam que els malalts cronics, tampoc no 
esta detallat amb precisió el pla d'atenció de malalts 
cronics, i que és un dels problemes que hi ha a les 
Illes Balears i que és un deIs problemes de deficiencies 
que dia a dia detectam a la xarxa sanitaria pública. 

També. Sres i Srs. Diputats, creim que tant a 
CiutJ.t com a la resta de les Illes, si bé existeix un 
Pla d'Hospitals Nous, que nosaltres obviament estam 
d'acord una mica amb les prioritats fixades que són 
de sentit comú, si bé és cert, en el tema de Manacor, 
en el tema d'Inca, etc., que hi ha unes prioritats fixa
des, sobretot qua n entram en el tema de Cíutat, és alla 
on no acabam de veure criteris de sectorialització, cri
teris d'utili tzació deIs distints centres sanitaris. 

1 ja per acabar, també pensam que hi ha un petit 
detall que caldria q.ue cles¡:¡.pareixés d'aquest Pla Direc
tor d'Ordenació Sanitaria, i és un detall; pero que pot 
marcar un cert agravi comparatiu, i nosaltres sempre 
estam bastant preocupats per aquests agravis compa
ratius, sobretot quan són agravis que afecten sectors 
institucionals, ens referim al fet que els coHegis 
de metges apareix en el Capítol de recursos en que 
compta el Pla Director d'Orclenació Sani taria. Nos
al tres pensam que o bé aquest capítol de recur
sos del Pla Director d'Ordenació Sanitaria s'ha 
d'amp1iar, o bé el CoHegi de Metges no hi ha de 
figurar com a tal, perque propiament no es pot enten
dre com un recurs, entenent com a recurs el que 
tecnicament entenem, ara, si entenem com a recurs un 
sentit molt ampli, en aquest cas s'hauria d'ampliar a 
altres sectors professionals, a altres coHectius que no 
hi estan integrats. 

En definitiva, Esquerra Nacionalista-PSM ha plan
tejat, amb aquests onze grans aspectes i amb aquests 
des grans blocs tematics, creim que unes millores con
cretes en tota aquesta qüestió de pla dialisi, patologies, 
ordenació de la farmacia i la menescalia, atenció als 
malalts cronics, el tema del CoHegi de Metges o la 
sectorialització a Ciutat, pero també uns 'gran eixos de 
política sanitaria que creim que millorarien i madura
rien definitivament el Pla que se'ns ha presentat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracÍes, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els al tres Grups Polítics, en rela

CIO amb aquestes propostes concretes, defensades pel 
Grup Esquerra Nacionalista? 

Grup Socialista. Té la paraula el Sr. Joan MaTch 
Noguera. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

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

hem de dir que estam, majoriHlriament, manco en 
una proposta, d'acord amb el que ha defensat el repre
sentant d'Esquerra Nacionalista. Creim que són temes 
que complementen bastant el que ja esta dins el Pla 
d'Ordenació Sanitaria. Nosaltres no hem volgut entrar 
en temes sectorials, en temes parcials, perque rebut
jam, en principi, el que no sigui el Mapa d'Ordenació 
Territorial Sanitaria d'aquest estudi, és a dir, nosal
tres consideram que tots els altres capítols, són capí
tols molt deficients. Estam d'acord que era necessaria 
la revisió del Mapa Territorial Sanitari, pero pensam 
que tota la resta, tots els Plans Sectorials, siguin el de 
dialisi, el de promoció de la salut, etc., són molt defi
cients i, per tant, no hi hem volgut entrar. Nosaltres 
creim que el Govern proxim, que sera un govern de 
progrés amb tota seguretat, haura d'avaluar en pro
funditat i canviar en profunditat tots aquests estudis 
que pot ser amb una informació previa, molt deficient, 
simplement és un bosqueig del que es podria fer a dis
tints sectors, pero que no val la pena entrar-hi. El Grup 
Parlamentari d'Esquerra Nacionalista ho ha volgut fer, 
hi va volgut entrar i concretar determinades coses, 
estam en principi el'acord amb les seves postures, pero 
creim que és innecessari, perque practicament s'haura 
de canviar tot i es canviara. 

Al que no podem donar nosaltres suport és al pri
mer punt, amb referencia a la necessitat immediata ele 
crear una Comissió Mixta amb el Govern Central. Nos
altres creim que el tema de l'INSALUD és un tema que 
en el seu moment procedimental es podra de p1antejar, 
si s'ha de transferir o no s'ha de transferir a la nos
tra Comunitat, pero aquesta immediatesa no la veim 
necessaria, perque hi ha una serie de coses a les noS
tres resolucions que proposam amb posterioritat, que 
creim que són més adequades en aquest moment pro
cessal, que és que primer s'ha de fer una avaluació, 
realment, de necessitats, hi ha d'haver una Comissió 
entre IN SALUD i l'Administració Autonomica i amb la 
resta de les administracions amb competencies de sani
tat de les Illes per fer aquesta avaluació, per recollir 
aquestes dades, per quantificar, etc., aixo és necessari, i 
una vega da que es tengui quantificades tates aquestes 
coses, és quan es podra, són dades necessaries per, en 
el seu moment procedimental, si en el seu moment es 
decideix així, iniciar o crear una Comissió Mixta per, en 
el seu moment, poder fer la transferencia de l'INSA
LUD. Creim que fer aixo, no és en aquest moment 
quan s'ha de fer, i, per tant, sobre aquest tema, vota
rem en contra. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. March. 
El Sr. Manuel Jaén Palacios, del Grup Popular, té 

la parauIa. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Muchas gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Dipu

tados. Hoy por fin debatimos el Plan de Ordenación 
Sanitaria, que el Gobierno presentó, hay que recordar
lo, al iniciarse el pasado período de sesiones, y hemos 
dicho por fin, porque nuestro Grupo entiende que hoy 
realmente culmina este trámite parlamentario. Trámi
te parlamentario que ha sido bastante extenso, cierta
mente, y que viene motivado por unas circunstancias 
muy concretas que todos los Diputados conocen, cual 
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ha sido la postura de todos los Grupos, y entre ellos 
el nuestro, de decir que había que llegar a un consen
so en este aspecto tan importante. No obstante, tengo 
que decir también que algún Grupo de esta Cámara ha 
ido colocando en este ítem parlamentario ciertas tra
bas, buscando retrasar su aprobación y, si era posible, 
que ésta no se produjera . Y encima aquí, se nos dice 
desde esta tribuna que se ha retrasado, que ha llega
do tarde, que el Gobierno ya no está legitimado, y hay 
que recordar que el Gobierno está legitimado, hasta el 
mes de junio, al menos, hasta el 14 de junio, que es 
cuando después se entrará en funciones. 

Entendemos que el tema de la Ordenación Sanita
ria es arduo y complejo, entendemos que existan 
discrepancias motivadas por las concepciones diversas 
que cada Partido Político, cada .Grupo Parlamentario 
tiene al respecto, ahora bien, lo que no entendemos es 
la crítica partidista, la crítica electoralista, que sólo 
busca intereses que son ajenos a un bien general, a un 
interés general cual es en este caso poner fin al caos 
que la sanidad padece en nuestra Comunidad Autóno
ma, que tiene carencia de recursos sanitarios, C01110 cla
ramente la prensa recoge puntualmente, que está ma
sificada, que es cara y que no presta la asistencia con 
la calidad deseable que permita mejorar, en definiti
va, la actual si tuación, ésa es la finalidad del Plan. 

Dice la Ley General de Sanidad en su artículo 7 
que se ha de caracterizar el sistema de salud por su 
eficacia, por su celeridad, por la economía y por la fle
xibilidad. Yo creo que si noS preguntamos si el sistem.a 
de sarud que padecemos, y nunca mejor dicha la ex
presión del verbo padecer en esta Comunidad Autóno
ma, se responde a esos cuatro principios de eficacia, 
celeridad, economía y flexibilidad. Yo creo que es algo 
dudoso, porque no puede hablarse de base de celeridad 
cuando existen miles de enfermos que están pendien
tes de una intervención, y tampoco con la base de eco
nomía, cuando el costo por estancia en los hospitales 
del INSALUD duplica la cifra de hospitales privados. 

El Sr. March nos ha amenazado con cambiar todo 
el Plan, realmente tendrán que buscar otro modelo 
porque, el cambio por el cambio no va a ningún sitio. 
. y hecho este preámbulo, con mucho gusto entra

ré en las Resoluciones que el Grupo Parlamentario Es
querra Nacionalista presenta. Resoluciones, ciertamen
te, como siempre hacen, de carácter muy constructivo, 
yo tengo que decir que la postura, nosotros la alaba
mos, aunque en algunos aspectos pues también hemos 
de discrepar, porque existen concepciones, como decía 
al principio, que son muy dispares. 

La propuesta n.O 1, decía el Sr. Portavoz de este 
Grupo, que faltaban conclusiones, al Plan, yo esta ma
ñana he hecho una lectura y, ciertamente, el Plan, creo 
que es en el tomo n.O 4, tiene las conclusiones, tiene 
las conclusiones, por lo tanto, a no ser que es refirie
ra a otra cosa, el Plan tiene las conclusiones. Pero va
yamos compartiendo aún esos grandes problemas que 
exponía aquí, en la propuesta de resolución n.O 1. 
Esta propuesta, aunque lo hable y diga de tener en 
cuen ta, implicaría realizar una actuación similar a la 
que en su día , en este Parlamento se llevó a término, 
con respecto de las transferencias en materia educati
va, ustedes recuerdan que aquí se presentaron dos Pro
posiciones de Ley Orgánica que se debatieron en el 
Congreso, en Madrid, y los resultados también los co
nocen, donde un Ilustre Diputado decía que venía allen
de los mares y exigía res ti tuir el derecho aquí, vamos, 

a esta Comunidad Autónoma, a su autonomía. El Sr. 
Conseller nos ha recordado el procedimiento, ciertamen
te, en otras ocasiones, porque en la Comisión, concreta
mente, nos hemos referido a que es una competencia 
que está incluida en el artículo 149 de la Constitución 
y el mecanismo ya está regulado al respecto. Creo, por 
tanto, que aún deseando estas transferencias, no es po
sible, porque, además, este Parlamento, como ustedes 
saben, está próximo a su disolución. 

La propuesta n.O 2, realmente, que se regulen por 
parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma los me
canismos de participación de los usuarios en todos los 
niveles en los centros sanitarios de la Comunidad Au
tónoma. Yo creo que en este aspecto, también hemos 
de dccir que la Comunidad Autónoma no tiene todas 
las competencias en materia sanitaria, e indicar tam
bién por otra parte que existe la resolución n.O 3, creo 
que es, no la tengo en este momento aquí, que está 
consensuada en Comisión, donde hace ya cierta refe
rencia a este aspecto de la participación democrática 
de sindicatos, empresarios, y tal. Ciertamente, la pro
puesta esta es mucho más restrictiva, es más restric
tiva, porque el Sr. Diputado, salvo que me aclare lo 
contrario, Centros Sanitarios de la Comunidad Autóno
ma, la propuesta n.O 3 entiendo yo que ya está con
sensuada, es mucho más amplia, porque habla de to
dos los centros de la Comunidad Autónoma, tal vez 
aquí el Sr. Diputado se refiere solamente a dos. 

La siguiente propuesta, la n.O 3, habla de las cuan
tificaciones, ciertamente también preocupantes, y me 
remito a que, primero, los Presupuestos de la Comu
nidad Autónoma, como ustedes saben no tienen capa
cidad inversora excesiva, y, segundo, que digamos, los 
gas~os mayores o las grandes inversiones en materia 
sanitaria las hace el INSALUD que es quien tiene real
mente la competencia. 

La propuesta n.O 4, se ha referido, aunque no en 
este orden, de la integración de los servicios asociados, 
esta propuesta, se insta al Gobierno en este aspecto, 
nosotros pensamos que esta integración no es posible, 
no es posible por algunas razones, otra cosa es la coor
dinación. Pensamos que incluso el Ministerio de Sani
dad presenta una estructura paralela, por una parte el 
INSALUD i por otra parte el INSERSO, y nuestro Gru
po entiende que lo que sí es factible, lo que sí podría 
llevarse a término son unos criterios generales de coor
dinación entre ambos campos, por una parte, la acción 
social, la Ley de Acción Social, que contempla incluso 
la realización de un Mapa de Servicios Sociales, y por 
otra parte, el Plan de Salud, una vez que esté confec
cionado. Incluso en el Plan, en la página 445, se prevé 
esa coordinación de los servicios socio-sanitarios, y se 
habla de salud mental, drogo-dependencias, minusva
lías, prevención, tratamiento y rehabilitación, y se ha
bla también de la integración de los centros asisten
ciales. Nosotros creemos que el término adecuado aquí, 
en esta propuesta, en todo caso, debería de ser una 
coordinación, pero no como viene especificado aquí, en 
su propuesta. 

La n.O 5 habla de elaborar y poner en funciona
miento de forma inmediata un Plan de Promoción de la 
Salud, yo creo que más bien, acaso sería, un Programa 
de Promoción de la Salud, porque los términos planes 
y programas son términos completamente distintos. El 
Plan es mucho más amplio, elabora Directrices Gene
rales. Lo primero, antes de hacer esto, indiscutiblemen
te, es el Plan de Salud de la Comunidad Autónoma, y 
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este Plan, por imperativo de la Ley General de Sani
dad, dice que comprenderá todas las acciones sanita-
rias necesarias para cumplir los objetivos - ...... , Sr. 
Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vaya avanzando, que tenemos muy poco tiempo. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
De acuerdo, Sr. Presidente, avanzaremos lo más rá

pidamente posible. 
En consecuencia con el artículo 18 que se cita en 

la Ley General de Sanidad, pues comprendería una se
rie de programas que estarían por incluir en ese as
pecto. 

La propuesta n.O 6, la ordenación de la farmacia, 
tiene que saber el Sr. Diputado que esto es la prime
ra competencia del artículo 149 de la Constitución, no
sotros no podemos ordenar la farmacia, otra cosa se
ría la veterinaria, pero una vez que el Plan esté apro
vado y se proceda a la ordenación territorial. 

La propuesta n.O 7, recoger la información necesa
ria para poder llevar a término esto, tenemos que de
cir que el Plan, en la página 444, ya lo indica, el Plan 
elabora, diseña, dice, diseñar y poner en funcionamien
to un servicio de información sanitaria y tratamiento 
de esa información. Ya está contemplado, en consecuen
cia, en el Plan. 

La n.O 8, proceder con urgencia a los datos de en
fermedades y tal, pues también se está haciendo, ya 
hay informaciones de carácter obligatorio, se publica 
el Boletín Epidemiológico, etc., etc. 

En concreto, luego, en las otras que hay respecto 
del plan de diálisis, tratamiento de diálisis, plan de aten
ción de enfermos crónicos, pues también son progra
mas que aunque a veces se diseñan de manera general, 
aquí se citan algunos en el Plan, que hoy debatimos, 
la verdad es que se pueden incluir después estos pro
gramas, cuando se haga el Plan de Salud. 

En consecuencia, nosotros no daremos apoyo a es
tas propuestas. 

Las zonas básicas de salud, bueno, estaríamos en 
este aspecto referido a Palma, aunque existen discre
pancias con el Grupo Parlamentario Socialista, que no 
es necesario incluir esta propuesta, porque incluso sa
ben ustedes que se está negociando, que existe una Co
misión al respecto de las zonas básicas de salud de 
Palma, entre el INSALUD, el Ayuntamiento y la Comu
nidad Autónoma. 

Y, por último, y así rápidamente, ya acabo Sr. Pre
sidente, que el Colegio de Médicos desaparezca del ca
pítulo de recursos, pues el término aquí hay que en
tenderlo en sentido lato, y realmente lo que sí podría 
ser es que se incluyesen otros Colegios Profesionales, 
como el Colegio de Veterinarios, el Colegio de Farma
céuticos, yo creo que es conveniente que estén conte
nidos en el Plan. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Serra, disposa voste d'un temps de deu mi

nuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Bé, en primer Jloc, voldria 

dir al meu company i amic Sr. Jaén que em fa la im-

pressió que avui, potser sigui perque som a la prima
vera i perque ja acabam la Legislatura, pero que avui 
ha anat una mica descoHocat, i perdoni, pero és que 
resulta que voste ha parlat de coses referents a les 
nostres propostes, que ja estan admeses en Comissió i 
en Ponencia, concretament la proposta nostra n.O 2, és 
la n.O 3 de les consensuades, la nostra proposta n.O 7 
és la n.O 4 de les consensuades, i la nostra proposta n.O 
11 és la n.O 5 de les consensuades. Aquestes tres pro
postes no les hem ni defensades, ni debatudes ni es 
votaran, perque ja estan admeses. Per tant, jo agrairia 
que una part, almanGo quedas clar i quedas constan
cia, que una part de la intervenció que s'ha fet ara, fa 
un moment, pel Grup Popular, no venia a conte, pero 
que el tema de Ciutat, el tema de les dades a la Con
selleria i el tema concretament de la participació deIs 
usuaris, a mi em pareix que en el document que ha 
llegit la Sra. Enseñat, Secretaria d'aquest Parlament, ja 
s'han danat per consensuats. Per altra banda, també li 
valdria dir al Sr. Jaén que ha dedica t una in troducció 
que lamentablement li ha llevat després el temps per 
entrar en els nostres temes, una llarga introducció, l'ha 
dedicada a una postura que no era la d'Esquerra Na· 
cionalista, i que d'acord amb l'ordenació d'aquest de
bat que ha fet el President del Parlament, el que de
b8tíem en aquest moment eren les onze propostes res
lants d'Esquerra Nacionalista que havien estat presen
lades. 

Feta aquesta observació, sí que ara volem entrar 
a un parell de detalls. Mirin, Sres. i Srs. Diputats, en 
el tema de l'INSALUD, mirin el tema com el tenim . . 
L'any 88 és passible la transferencia de l'INSALUD, d'a
cord amb la Constitució i l'Estatut, l'any 88, si avui en 
aquest Parlament es vota en contra de la nostra pro· 
posta que diu, constituir una Comissió Mixta, amb re
presentants del Govern Central, per tal de procedir a 
la negociació de la transferencia de l'INSALUD, amb 
representants de cada Consell Insular, perque el tema 
afecta cada iIla i al conjunt de les Illes Balears, difí
cilment l'any 88 i, qui sap si el 89, i qui sap si altres 
anys, la transferencia de l'INSALUD sera possible. Pen
sin, Sres. i Srs. Diputats, que votar en contra d'aquest 
tipus de proposta és votar en contra d'assumir les com
petencies que preveu la Constitució i el nostre propi 
Estatut, passats els cinc anys de la promulgació del nos
tre mateix Estatut. Nosaltres, certament. varem enten
dre perfectament el Ministre d'Administracions Públi
ques qua n va venir, el varem entendre molt bé, quan 
va dir que es paralitzaria el procés de transferencies 
no se sabia fins quan, pero que un Parlament d'una 
Comunitat Autonoma a un debat d'un Pla Director d'Or· 
denació Sanitaria, que té un Estatut per la via de l'arti
ele 143 de la Constitució, que tots hem dit mol tes vega- " 
des que és insuficient i que s'ha d'ampliar el sastre com
petencial, avui estiguem en contra de constituir una 
Comissió per agilitar, per fer un calendari, per pre
veure les transferencies de I'INSALUD, hipoteca per
fectament aquesta transferencia per una serie d'anys 
més enclavant, sobretot tenint en compte, sobretot 
tenint en compte que no és probable que els Minis
tres del Govern de l'Estat canviln de parer, sobretot 
no és massa probable que canviln els Ministres i, per 
altra banda, tenint en compte que una negocia ció 
serios a d'una transferencia tan important com la de 
l'INSALUD s'haura de fer logicament en base a molts 
de treballs previs i no en base només a dir, que trans
fereixin l'INSALUD, per tant, la nostra proposta, peno 
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sam que és constructiva, parlam de fixar calendari, par
lam de preparar els treballs tecnics necessaris i que hi 
hagi gent de Consells Insulars, del Govern de la Comu
nitat i del Govern Central. 

Per tant, aquest tema, que és un tema una mica 
frontal, un tema general sobre aquest Pla Director 
d'Ordenació Sanitaria, certament no podem compren
dre com avui hi pot haver qualque Grup Parlamentari 
que no entengui que aquesta és la dinamica adequada 
per preparar la possible transferencia, a partir de l'any 
88, d'acord amb la Constitució i l'Estatut d'Autonomia. 

Per altra banda, ja entrant una mica a altres 
aspectes, bé, nosaltres, ja ho varem dir el primer dia 
que es va comen<;ar a debatre aquest Pla Director 
d'Ordenació Sanitaria, el Director del treball va com
pareixer en Ponencia, ja ho he dit abans, i ja Esquerra 
Nacionalista va proposar més o menys les mateixes 
coses, i jo crec que es va ser perfectament conscient 
que les nos tres propostes eren concretes, unes d'acció 
política, d'acció de govern, potser, unes aItres eren 
moIt concretes, i la veritat, avui, estar en contra que 
en el moment en que s'hagi de posar en marxa aquest 
Pla Director d'Ordenació Sanitaria, en que s'hagi d'a
plicar, és necessari tota una serie de temes que són 
els que nosaltres hem dit a la intervenció anterior, 
certament ens sorpI'en, certamen ens preocupa i és en 
definitiva, allo que un té preparat un treball, ha fet 
un exercici, té una cosa valida, pero es nega a millo
rar-Ia, perque ja em diran vostes si .és possible enten
dre que no s'han d'integrar, coordinar, etc., els serveis 
socials i el Pla Director d'Ordenació Sanitaria, com 
es fa aixo?, aix,o es fa primer amb la promulgació de 
la Llei d'Acció Social, la publicació, segon, es fa amb 
una serie de decrets normatius que tanmateix s'hauran 
de fer per posar en practica la Llei de Serveis Socials 
i per posar en practica aquest Pla Director d'Ordena
ció Sanitaria, per tant, es tracta de tenir una menta
litat oberta, una mentalitat coordinada, un poc poli
valent i, a més, tenint en compte que la mateixa 
Conselleria és la responsable de l'acció social i de la 
sanitat, certament no entenem les dificultats. 

Tampoc no entcnem les dificultats del Pla o Pro
grama, li admet, Sr. Jaén, que en lloc de Pla, li podem 
dir Programa de Promoció de la Salut, aixo és un detall 
insignificant, no entenem com es pot negar qualcú a un 
programa de promoció de la salut, com ens podem negar 
a l'ordenació de la famacia i de la menescalia, ordenar 
la farmacia i la menescalia no té res a veure amb els 
articles de la Constitució, que diuen que aixo és una 
atribució del Govern Central, no senyors, aixú és una 
qüestió de coordinar, que els serveis siguin polivalents, 
unitaris i que no facem més despesa de la necessaria· 
a l'hora d'haver d'atendre la població en tots aquests 
temes. 

Per altra banda, evidentment que nosaItres co
neixem perfectament que hi ha problemes quant, i crite
lis distints quant a sectorialització a Ciutat, sobre el pa
per del CoHegi de Metges, sobre la xarxa sanitaria públi
ca, pero bé, a nosaltres ens pareix que les nostres pro
postes, que arnés ja soHicitam al Sr. President que 
després, a l'hora de votar-les, es votin una per una i es 
Ilegeixin perque les entenguem, no entenem com es po
den rebutjar si certament es vol que surtí un Pla Di· 
rector d'Ordenació Sanitaria que sigui el millar possible 
en aquests moments. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra de la seva intervenció. 
Per que em demana la paraula? 
No hi ha lloc. 
Sres. i Srs. Diputats, atenint la petició del Porta

veu d'Esquerra Nacionalista, deman a la Secretaria, 
vol procedir, per favor a la lectura del punt ler, «el 
Govern de la Comunitat Autonoma ... »? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«l.-El Govern de la Comunitat Autónoma pro

posara la constitució d'una Comissió Mixta amb repre
sentants del Govern Central, per tal de procedir, a la 
negociació de la transferencia de l'INSALUD. El Go
vern de la C.A. establira un calendari per tal de agilitar 
al maxim les negociacions. Entre els membres de C.A. 
hi figuraran almenys un representant de cada Consell 
Insular». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 

punt primer, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes graCles. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la primera votació: a favor, 3 vots; 

en contra, 43; abstencions, cap. Queda rebutjada. 
El punt segon ha quedat dins les propostes con

sensuades. 
El punt tercer, Sra. Secretaria, vol procedir-ne a 

la lectura? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
"El Govern de la Comunitat Autonoma en coordi

nació amb l'administració Central i amb els recursos 
propis necessaris quantificara les inversions necessaries 
en materia sanitaria». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

proposta, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació del punt 3r: a favor, 23 

vots; en contra, 24; abstencions, cap. Queda rebutjada. 
Punt 4. Sra. Secretaria, en vol procedir a la lec

tura. 

LA SRA. ENSEÑAT: 
«El Govern de la Comunitat Autónoma en coordi

nació ~mb els Consells Insulars i amb els Ajuntaments, 
prOCedlra de forma immediata a la integra ció deIs 
Serveis Socials i el Pla Director d'Ordenació Sanitaria 
de la C.A. de les Illes Balears». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 

punt quart, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
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Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació del punt 4: a favor, 23 vots; 

en contra, 24; abstencions, cap. 
Punt cinque. Sra. Secretaria, en vol procedir a la 

lectura? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«El Govern de la C.A. elaborara i posara en marxa 

de forma immediata un Pla de Promoció de la SaluÍ». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 

punt es valen posar drets , per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha . 
Resultat de la votació del punt cinque: a favor, 23 

vots; en contra, 24: abstencions, cap. 
Punt sise. Sra. Secretaria, en vol procedir a la 

lectura? 

LA SRA, ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«A través d'un Decret del Govern de la C.A. s'ha 

de procedir amb urgencia a l'Ordenació de la Farma
cia i deIs mer.escals amb coordina ció amb el Pla 
Director d'Ordenació Sanitaria de la C.A. de les Illes 
Balears». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest punt, 
es valen posar drets, per favor? 

Moltes gracies, poden seure. 
Sres . Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favoi'? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 23 vots; en cOI'\~ra, 

24; abstencions, cap. 
El punt sete ha quedat integrat dins les propostes 

consensuades. 
Punt vuite. Sra. Secretaria, en vol procedir a la 

lectura? 

LA SRA. ENSEÑAT: 
"S'ha de procedir amb urgencia i revisant periodi

cament els resultats, a realitzar estudis per aprofundir 
les dades que es disposen de malalties per patologies». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 

punt vuite, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs, Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 23 vots; en contra, 24; abstencions, cap. 

Queda rebutjat el punt vuite. 
Punt nove. Sra. Secretaria? 

LA SRA. ENSE.ÑAT ENSEÑAT: 
«Concretar i €!specíficar el Pla de Dialisi». 

EL SR. PRES!DENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 

punt, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres i Srs. Diputats que s'abstenen? 
24, 24. 
Aquesta Presidencia suspen la sessió durant cinc 

minuts, per procedir a una nova votació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Prestin atenció a la lectura que fara el Secretad 

Segon de la Cambra. 

EL SR. PONS DAMIA): 
«Artide 90, apartat lr.-Si s'esdevenia empat en 

alguna votació, se'n realitzara una segona i, si l'empat 
persistia, se suspendra la vota ció durant el termini 
que la Presidencia estimi raonable. Una vega da trans
corregut el termini, es repetira la votaci~, i si n.ova
ment s'hi produla empat, s'entendra rebutJat el Dlcta
men, l'artide, l'esmena, el vot particular o la proposi
ció de que es tracti». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Secretario 
Passam a la segona votació del punt nove, al qual 

tornara a donar lectura la Sra. Secretaria, punt 9. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
"Concretar i especificar el Pla de Dialisi». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres . i Srs . Diputats que votin a favor d'aquest 

punt nove, es valen posar drets, per favor? 
Sra. Secretaria, vol procedír al recompte? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracJes. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 24; vots en contra, 25; abstencions, 

cap. Queda rebutjat el punt nou. 
Punt deu. Sra. Secretaria, en vol procedir a la 

lectura? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
"Clarificar les prioritats del Projecte d'Hospitals 

nous». 
'. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 

punt es valen posar drets, per favor? 
Moltes graci es, poden seure. 
Sres. i Srs . Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres . í Srs, Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 24 vots; en contra, 

25; abstencions, cap. Queda rebutjat el punt deu. 
El punt onze estava indos dins les propostes COD

sensuades. 
Punt dotze, Sra. Secretaria, en vol procedir a la 

lectura? 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 90/ 1 i 2 d'abril del 1987 2857 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«El Govern de la C.A. en coordinació amb els Ajun

taments i els Consells Insulars efectuaran una ordena
ció del transport sanitari integrant les ambulancies deIs 
ajuntaments a la Xarxa Sanitaria Pública». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 

punt dotze, es volen posar drets, per favor? 
MoItes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 24 vots; en contra, 

25; abstencions, cap. Queda rebutjat. 
Punt tretze. Sra. Secretaria, en vol procedir a la 

lectura? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Especificar i concretar el Pla d'atenció a malalts 

cronics». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 

punt, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 24 vots; en contra, 25; abstencions, cap. 

Queda rebutjat el punt tretze. 
Punt catorze. Sra. Secretaria, vol procedir-ne a la 

lectura? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«El Govern de la C.A. realitzara un estudi, concret 

respecte de I'articulació deIs Hospitals que existeixen a 
Palma, manifestant inequívocament la voluntat de sec
toralització i procedint en conseqüencia». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 

punt, es volen posar drets, per favor? 
MoItes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 24 vots; en contra, 25; abstencions, cap. 

Queda rebutjat. 1, per últim, el punt quinze, Sra. Se
creHtria en vol procedir a la lectura? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Que el CoHegi de Metges desaparesqui del capítol 

de recursos del Pla Director d'Ordenació Sanitaria». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 

punt, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, mo]tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, mo]tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

A favor, 24 vots; en contra, 25; abstencions, cap. 
Queda rebutjat. 

Seguint les normes de procediment previstes, pas
sam a debatre, en darrer lloc, les propostes del Grup 
Parlamentari Socialista, vives, en aquest moment, que 
són siso 

Té la paraula, en nom d'aquest Grup, el Diputat 
Sr. Joan March i Noguera, que disposa d'un temps de 
mitja hora. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, no s'espantin 

que no esgotaré el temps. 
En primer lloc, el que voldria dir, bé, les votacions 

que s'han fet amb anterioritat demostren una certa in
coherencia per part del Grup Regionalista i del Grup 
d'Alianc;:a Popular, perque la veritat és que hi havia una 
serie de p r'opostes que no veim per que no els havíem 
de donar suport, com que no es puguin qualificar les 
prioritats del projecte d'Hospitals nous, quan és un te
ma tant d'actualitat i que hem elebatut i que era la ne
cessitat d'aquest tema, d'argumentar, no fer mobilitza
cions sense sentit, sinó argumentar d'una forma clara 
i amb documentació davant l'administració de la ne
cessitat que tenim aquí, hospitalaria, em pareix, real
ment, molt lamentable que els Grups hagin votat ele 
forma mimetica, en aquest tema. 

Entrant a defensar les nostres propostes. Bé, com 
j a he dit anteriorment, el Grup Parlamentari Socialis
ta pensa que el que és important, que el que. avui es
tam debatint és sobretot el Mapa d'Ordenació Sanitaria, 
i és en aquest sentit on nosaltres feim la majoria de 
propostes, per clarificar molt bé aixo, perque tota la res
ta ens pareix que és bastant deficient, que és, bé, pot
ser un embrió, nosaltres li donam al punt tres deter
minaeles referencies o el que creim, la valua que té el 
que resta del Pla Director d'Ordenació Sanitaria, pero 
'creim que, per tant, com a tal, no es pot aprovar i, 
per tant, feim unes esmenes al que són els Capítols IV, 
VI i VII del Pla Director d'Ordenació Sanitaria. 

Concretament, al primer punt, que defensam? La 
Comissió d'Ordenació Sanitaria Territorial estara for
mada per quatre representants del Govern Autónom, un 
representant de la Direcció Provincial de l'INSALUD, el 
gerent de cadascuna de les arees sanitaries que s'esta
bleixin, un representant per cadascun deIs Consells In
sulars idos representants deIs Ajuntaments. És una pro
posta que tal vegada hagués pogut ser una altra distinta 
si ens l'haguessin raonada, si algú hagués fet qualque 
esmena respecte d'aquesta proposta. Nosaltres creim que 
és necessari que la Comissió de revisió del Pla ele l'Orde
nació Territorial Sanitaria, que tots estam d'acord en 
que s'ha de crear, ja vengui dins - el mateix Mapa, la 
composició d'aquesta Comissió estigui especificada, ho 
han fet així aItres Comunitats Autonomes, no veim per 
que no hagi de quedar aixo aprovat ja en aquest mo
ment i quedi clar quin s són aquests components i es 
pugui reunir el més aviat possible sense que sigui un 
tema el'un govern o ¡'altre, creim que la composició 
sera la que a cada moment hi hagi i que, per tant, és 
una composició d'una Comissió Tecnica, i creim que a 
aixo li haurien de donar suport. 

Per una altra banda, bé, el segon punt, al segon 
punt vull dir, primera, el que demanam és que quedi 
suspesa la delimitació en sectors d'ordenació sanitaria 
territorial, hem de dir, i aixo m'agradaria que m'expli
cassin per qué no s'accepta, perque en el seu moment 
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ho varem presentar en Comissió, i pareix que no es va 
acceptar, i esper que canviIn d'opinió i ara s'accepti, 
perque la Comissió de Seguiment del Pla d'Ordenació 
Sanitaria va acordar, hi era el representant del Govern 
Autónom, el representant deIs Consells Insulars, repre
sentants deIs Ajuntaments, que se suspenia la delimi
tació de sectors, i se suspenia la delimitació deIs sec
tors, perque realment no és concordant amb la Llei 
General de Sanitat. Voldria llegir, jo supo s que és un 
tema que el Conseller deu coneixer, perque, efectiva
ment, va presentar el Pla d'Ordenació Sanitaria al Di
rector General de Relacions amb les Comunitats Auto
nomes, Sr. Pedro Pablo Mancilla, i supos que té co
neixement d'aquest informe que també, nosaItres, com 
a Grup Parlamentari i jo com a Portaveu deIs temes 
de salut, de sanitat dins el Parlament, dins el meu Grup, 
vaig estar, em vaig entrevistar amb el Director General 
de Relacions amb les Comunitats, i amb posterioritat em 
va fer arribar un informe respecte del que pensava d'a
quest Pla d'Ordenació Sanitaria. A aquest Pla ens deia, 
jo crec que feia referencia a l'ordenació del territori, 
des del punt de vista sanitari i voldria llegir-lo, per co
neixement d'aquesta Cambra: «Valoración de la pro
puesta de Ordenación del Territorio en relación con lo 
dispuesto en la Ley General de Sanidad. La propuesta 
de Ordenación del Territorio contenida en el Plan Di
rector se ajusta básicamente al contenido de la Ley Ge
neral de Sanidad, artículo 56, no obstante, creemos 
necesario hacer las siguientes observaciones, no nos 
parece que del artículo 53.3 de 'la Ley, se pueda infe
rir la creación de niveles intermedios entre la zona bá
sica de salud y el área de salud. La creación del nivel 
intermedio aludido, sector sanitario, aún concebido 
como un instrumento provisional para la agilización de 
la gestión, puede implicar la entronización de un es
tructura burocrática sobreañadida que complique el es
quema organizativo. En su conjunto, la propuesta nos 
parece adecuada como estudio inicial del territorio sa
nitario con las observaciones que se han efectuado, 
pero debe ser completada con una propuesta definiti
va y realizar posteriormente, por nuestra parte, la co
rrespondien te evaluación». 

Bé, aquesta és la línia que nosaltres hem defensat 
aquí, des de l'inid de la tramitació d'aquest Pla. Creim, 
en primera, i s'hi esta referint l'informe de la Direc
ció General de Relacions amb les Comunitats Autono
mes, al que és el Mapa Sanitari, el que és l'ordenació 
territorial sanitaria, i indica clarament que l'ordenació 
en sectors no s'ajusta a la Llei i que, per tant, s'inva
lida completament aquesta ordena ció i, per tant, no 
serveix, hi hagi un govern o un aItre, no sera d'apli
cació. Per tant, jo demanaria que en aixo, si no ho te
nen ja dar, ho '-reconsideras sin i retirassin del que és 
el Mapa d'Ordenació Sanitaria, l'ordenació per sectors. 

El tercer punt que ja he comenyat explicant és en 
relació als Capítols IV, VI i VII del Pla Director d'Or
denació Sanitaria, i donats a coneixer aquests, seran 
considerats com de caracter de referencia per a les ad
ministracions sanitaries cara a les actuacions en aques
ta materia en els propers anys. No pot ser més que així, 
perque no té pes legal, pero és que, a més, ha volia 
reiterar, en el sentit que són incomplets, són defieients, 
poden ser millorats i ampliats i, per tant, crec que 
s'han d'ajustar, s'ha de dir, mirin, aixo no té categoria 
legal, perque no s'ajusta a cap deis instruments de la 
Llei General de Sanitat i és, per tant, un element de 
referencia que bé, es pot tenir en compte o no, segons 

hi hagi una administració que estigui més o manco d'a
cord o que consideri que és més o manco completa. 

Després, arribam a una serie de punts, als punts 
4 i 5, als quals previament valdría dir qualque cosa en 
referencia al company d'Esquerra Nacionalista, Sebastia
Serra, company i amic, i que esper que també siguem 
companys de Grup Parlamentari que doni suport a un 
govern de progrés a la proxima Legislatura. 

(Rialles ). 
Gracies. 
Creim que previament estudiar el que serien les 

transferencies de l'INSALUD a la nostra Comunitat, 
creim que és un bon desig i que podria ser útil per 
a la nostra Comunitat, cal fer una serie de feines previes, 
i que aixo, si aquestes feines previes es fan, després 
es pot plantejar amb seriositat aquest tema davant 
l'Administració Central, i són les que nosaltres dema
nam que es facin. Primer hem de dir, jo supos que 
tal vegada ho sap, pero que no ho havia avaluat cor
rectament, que existeix ja teoricament una Comissió 
Mixta, Administració Central, o sigui INSALUD, Ministe
ri de Sanitat, amb la Comunitat Autonoma a la qual es 
poden estudiar qualssevol tipus de temes, i a la qual nos
altres hem defensat al llarg del debat que s'avaluassin 
les necessitats que teníem en aquestes illes quant a ma
teria sanitaria, es fixassin les prioritats i, a partir d'a
quí és quan es pot estudiar, perque si hem de dema
nar transferencies, haurem de demanar transferencies 
d'acord amb aquests estudis previs, amb aquesta do
cumentació. 'Pero és que és més, jo crec que tata ad
ministració política seriosa ha de fer les coses unes 
darrera les altres i havent acabat tasques que té en
comanades, en aquest moment, la Comunitat Autono
ma, el Govem Autonom, la Conselleria de Sanitat i Se
guretat Social té una tasca que no ha complert, que és 
la constitució del servei de salut de la Comunitat Au
tonoma, el sistema de salut de la Comunitat Autono
ma té la competencia per fer-Io ja, l'hagués pogut fer 
al llarg d'aquest temps, no die que no hagi esgotat el 
termini que diu la Llei General de Sanitat, que diu que 
en un any ha d'estar constitu'it a cadascuna de les Co
munitats Autonomes, i és ver que a la majoria aixo 
no esta fet, pero parlam aquí, a les Illes, al Parlament 
de les Illes i avaluam un tema que ha presentat el Go
vern de la nostra Comunitat. 1 aquesta avaluació és 
que no ha fet el sistema de salut de la Comunitat Au
lonoma, aixo és previ, coordinar les nos tres competen
cies actuals, esgotar la capacitat de les nostres compe
tencies, crec que és un tema que haurem de fer aquest 
govern de progrés, el proxim, perque no ha sabut fer
Io el Govern actual. Per tant, nosaltres consideram que 
el primer que ha de fer aquest Govern o el que hauria 
d'haver fet, perque ja no ha fara, és constituir el ser
vei de salut de la Comunitat Autonoma. I aquest és 
un element fonamental per a la proposició que feia Es
querra Nacionalista . 

És més, el punt ciuque diu, el Govern de la Co
munitat Autonoma propasara a l'Administració Central 
que mitjan¡;:ant una Comissió Mixta -a la qual abans 
al'ludia- s'elabori una avaluació económica de la ne
cessitat d'inversió en materia sanitaria per als pro
pers anys, la preparació de les dades necessaries per 
poder realitzar en un futur próxim un pla de salut de 
la nostra Comunitat Autonoma -qüestió, també pre
via. Que significa un pla de salut? Significa un pla en 
el qual hi hagi, efectivament, un pla de promoció de 
salut, un pla de dialisi. un pla d'hemoterapia, etc., etc ., 
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etc., un pla complet, no uns embrions que, com a ma
xim es pot dir que vénen dins el Pla Director d'Orde
nació Sanitaria que debatim avui. Aixó té una catego
ria jurídica determinada, perque la Llei de Sanitat diu 
que les Comunitats Autónomes elaboraran el pla de sa
lut, aixú és una cosa que seria, que hauria de ser as
sumida per totes les administracions amb competen
cies en materia sanitaria, una vegada que el Parlament 
hagués aprovat aquest pla de salut. 1 aixó donaria pre
viament el que és el pla integral de salut, que seria 
juntar, coordinar les actuacions del sistema de salut de 
la Comunitat Autónoma i les del sistema del Ministeri 
de Sanitat, de l'INSALUD. Si es feien aquestes coses, 
primer, si tenim la xarxa de la Comunitat Autónoma, de 
que tenim competencies, feta, si, per una altra banda, 
tenim el pla de salut dins les competencies que pot 
tenir la Comunitat Autonoma i tenim el pla integrat 
de salut, per part, entre la Comunitat Autónoma i IN
SALUD és quan, de qualque forma tenim elaborades 
totes les coses que tenim competCncies per fer-les ara 
i es quan es pot comen¡,:ar a parlar dins els termes cons
titucionals de demanar més o manco transferencies per 
a la nostra Comunitat. Sense aquestes coses previes, 
consider que políticament inadequat, en aquest cas, fer 
qualsevol altre tipus de plantejament. 

1 un darrer punt és, el punt n.O 6, que és un tema 
particulm' i sectorial, sortint un poc que no hem de
manat coses sectorials, creim que és una mancan<;a 
molt important dins el Pla d'Ordenació Sanitaria, i 
que és que és necessari recoHir de forma immediata les 
dades d'accidents i malalties laborals per poder elabo
rar el corresponent pla de salut, és del tema que hi ha 
manco estadístiques, tal vegada, que hi ha més deficir~n
cies respecte d'aquest tema, i és molt important que 
aixo es pugui fer de forma immediata per a l'elabora
ció, en el seu moment, del pla de salut. 

Moltes gracies. 

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

qüestió incidental. 

EL SR. OLIVER CAPO: 

queda oberta 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. 
March, jo em referiré primer al tema que ha dit de 
les prioritats d'hospitals que nosaltres hem votat en 
contra, no hem votat en contra, senzillament és que 
estan recollides taxativament a tot el Pla d'Ordenació 
Sanitaria, i si voste veu les conc1usions, estan recolli
des, aprovant aquest Pla, les prioritats d'hospitals es
tan c1arament contemplades, al primer quinquenni 
l'Hospital de Manacor, en el segon, el d'Inca, en el ter
cer, el del Polígon de Llevant, tenint en compte que 
amb l'avaluació al cap del primer període, l'ordre del 
segon i del tercer es pot modificar, segons l'avaluació 
que es faci del Pla. Aixó és així, per tant creim que 
és reiteratiu. 

Quant al de l'INSALUD, si no hem votat a favor 
i vos tes voten en contra perque no tenen, senzillament, 
una voluntat autonomica c1aríssima, és perque aixó 
esta contemplat a la Llei General de Sanitat que és 
norma basica i que en el seu, a l'apartat sise o a la 
Disposició Sisena Addicional diu c1arament com s'ha 
de fer, i, per aixó, creim que nosaltres crear un calen
dari, quan el calendari ha de venir creat per l'Adminis
tració Central, no hi ha un perque. 

A part, continuament es refereix al Mapa, al Mapa 
Sanitari amb un intent de devaluació de la feina feta, 
jo li record que, de totes formes, la Llei General de 
Sanitat diu Ordenació Sanitaria i, a més, és norma ba
sica, no inventem noms alla on estam obligats al com
pliment d'aquesta Llei. 

La primera esmena, formació d'una Comissió d'Or
denació Sanitaria Territorial, jo crec que ja he dit, i ho 
diu el Pla a més arnés, i ha he dit a la presentació 
que tradicionalment en el nostre sistema sanitari han 
existit confusions importants, sempre, de finan<;ament 
deIs serveis, gestora, de control i que es produeixen 
molts d'enfrontaments institucionals, per la qual cosa, 
la Llei General de Sanitat ja preveu la creació de di~ 
versos organs de participació i, de manera especial, la 
d'un Consell de Salut de la Comunitat Autónoma, en 
el qual s'articularan les representacions, entre d'altres, 
de corporacions locals i de l'administració sanitaria, i, 
com que no és norma basica, la Comunítat Autónoma, 
quan ho organitzi hi adaptara les peculiaritats de les 
nos tres Comunitats Autónomes, inc1oent-hi els ConselIs 
Insulars, per la qual cosa no veim en absolut, la ne
cessitat de crear un altre organ més de participació 
com es proposa, que resultaria absolutament ociós, que 
l'únic que podria determinar són situacions de confu
sió, disfuncions i dissimul de competencies que en 
tot cas, serien pertorbadores i, potser, a la llarga, ino
perants. 

Bé, la segona, la segona que presenta, que voste 
ha defensat, jo realment no l'entenc, no l'entenc. Pri
mer, vostes han votat l'esmena o la proposta de reso
lució n.O 14 del PSM, on diu c1arament que manifestem 
inequívocament la voluntat de sectorialització i proce
dir en conseqüencia, vostes ho han votat, a favor, aquí 
ens diuen que suspenguem la sectorialització. Nosaltres 
entenem que aquesta idea de la sectorialització és conve
nient i que s'ha de dur endavant, pero que s'ha de fer 
previs el treballs que faci un grup on s'integraria un re
presentant d'INSALUD, un representant de l'Ajuntament 
de Palma i un de la part forana, un representant del 
Consell Insular de Mallorca idos representants del Go
vern de la Comunitat Autonoma, com es preveu en el 
darrer paragraf del punt 14 del Dictamen formulat per 
la Comissió de Seguiment. Paradoxalment, el PSOE Ha
vors proposa, com a resolució, que el Capítol 6e es con
sideri amb caracter de referencia, bé, voste ha fet una 
interpretació de la paraula «referencia», jo crec que 
una mica devaluadora, amb caracter de referencia vol 
dir que és obligat que sigui un punt de referencia, aixó 
és el que vol dir, i si és obligat aquest punt de refe
rencia, jo li he de dir que el Capítol Vle, per exemple, 
contempla Mallorca dividida en sis sectors sanitaris, i 
vostes han proposat aixo, que sigui un punt de referen
cia, és a dir, al Capítol VII, el que s'estableix clarís
simament són els sectors sanitaris, i vostes diuen que 
sigui un punt de referencia. 

Referent al que em diu del Sr. Mancilla, jo estic 
estorat, com diuen en mallorquí, una vegada més fun
ciona molt millor el partit que no les institucions, efec
tivament, jo, al Sr. Mancilla, Director General del Mi
nisteri de Sanitat, li vaig dur el Pla d'Ordenació Sa
nitaria, li vaig dur perque se l'estudias, li vaig dur, i 
voste ho sap, perque tenguéssim, els d'aquÍ, el Sr. March 
i jo, i els seus tecnics, les discussions que fossin ne
cessaries per arribar a un consenso El Sr. Mancilla em 
va prometre que seria aixÍ, jo li vaig dir, a més a més, 

./~ i no volem un informe, pe"rque informes en podem te-
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nir de tots, jo no sé qm es superior, si els tecnics, si 
el Sr. Mancilla és superior als tecnics que han fet el 
nostre Pla d'Ordenació, jo no ho crec que ha sigui, su
perior, pero, sense cap dubte, jo a aquest informe no 
el tenc, i crec que si jo li he dut el Pla, com a mínim, 
com a mínim, m'havia d'haver donat aquest informe, 
pero ni me l'ha donat, i aixo que he parlat per tele
fon fa pocs dies amb eH, no m'ho ha donat, peró, a més 
a més, ha incomplert la seva paraula, li ha donat un in
forme a voste, al partit, quan a mi, que li he dut el Pla 
no m'ha dit ni noves. Crec que és bastant eloqüent 
l'exemple, de tates maneres. 

La resolució o la proposta de resolució n.O 3, bé, 
jo aquests caracters de referencies els entenc com a 
punts de referencia, així ho Gntendria jo i crec que ha 
entén el diccionari, amb la qual cosa, evidentment, hi 
estam d'acord, que sigui n punts de referencia, el que, 
al meu entendre, al meu entendre, dóna suport al nos
tre Pla d'Ordenació Sanitaria. Ha dit en aquest punt, 
quan el defensava que aquest Pla no s'adaptava en cap 
punt a la Llei, per favor, a part que els raonaments ju
rídics no cree que siguin d'aquesta Cambra, jo li puc as
segurar que sí que esta totalment d'acord amb la Llci, i 
el que no és norma basica es pot reglamentar per les 
Comunitats Autonomes. 

A la proposta de la creació d'un servei de salut, bé, 
aquesta proposta esta contenguda en el Pla, si voste 
es mira les conclusions d'aquest Pla, veura com el pri
mer que diu és crear un servei de salut, creant el Pla, 
cream la dinamica que du el Pla, i, a més a més, és 
que aquest servei de salut es menciona d'una forma re
petitiva dins tot el Pla, fins i tot dins el Capítol VIIIe 
es proposa un esquema organitzatiu d'organs de direc
ció i de participació d'aquest servei de salut, és evident 
que sense la creació del servei de salut, el Pla queda
ria convertit en una mera ordenació territorial de la 
sanitat balear, peró seria evidentment insuficient. Per 
aixo, aquest Pla, una vegada que s'aprovi, la condició 
sine qua non és comen~ar a desenvolupar-lo, i el pri
'mer punt és aquest, jo crec que ociós, és ser repetitiu, 
si ha vol ressaltar perque 1i agrada el que diu el Pla 
i el que diu la Llei General de Sanitat, doncs em pa
reix molt bé. 

1, pero diu a més a més, la Disposició Transito
ria Tercera de la Llei General de Sanitat diu que les 
Comunitats Autonomes, diu vos te que no hem ca m
plert els terminis, jo li explicaré que sí hem complert 
els terminis, l'únic que no els ha complert per ara, per 
ara, és el Goven1, que és qui ha de desenvolupar aques
ta L1ei. La Disposició Transitoria Tercera paragraf dos 
de la Llei General de Sanitat diu que les Comunitats 
hem de «crear, organizar y poner en funcionamiento 
los servicios de salud correspondientes en un plazo de 
doce meses a partir del momento en que quede culmi
nado el proceso de transferencias de servicios que co
nespondan a sus competencias», el que evidentment 
no es produira fins que no s'hagi transferit INSALUD, 
i així ho contempla la mateixa Llei, que, a l'artide 12, 
paragraf, no, perdó, a la Disposició Transitoria Terce
ra. paragraf 1, quan preveu, que diu que l'INSALUD 
continu'i subsistint i exercint les seves funcions fins que 
s'hagi culminat el procés de transferencies a les Comu
nitats Autonomes, és a dir, les que tenen l'obligació de 
fer el servei de salut en dotze mesos. són les Comuni
tats alla on ja l'INSALUD ha estat transferit, perque 
ja s'ha culminat el procés de transferencies, les que no 
ho han culminat, i a nosaltres no se'ns ha culminat,~. 

ara, no digui que no, l'Estatut és molt clar, s'ha culmi
nada una part de les transferencies, pero la Llei diu 
que «el INSALUD continuará subsistiendo hasta que se 
haya culminado el proceso de transferencias», si INSA
LUD subsisteix, vol dir que no s'ha culminat el procés 
de transferencies. Nosaltres no tenim termini, pero nos
aItres ens l'hem marcat, tot just s'aprovi el Pla d'Or
denació Sanitaria, el servei de salut es posara en mar
xa, naturalment que es posara en marxa. L'article 51 
mateix de la Llei General de Sanitat preveu que els 
serveis de salut es planifiquin en base a la divisió de 
tot el territori en demarcacions geografiques, és a dir, 
no el podíem fer abans, segons la Llei, i és norma ba
sica, que no haguéssim fet les demarcacions geografi
ques que contempla el Pla. No jugui a la cerimonia de 
la confusió, perque crec que en aquest cas és bastant 
evident. 

La Comissió Mixta que proposa, 21mb l'Administració 
Central, aquesta proposta ja és al Pla, a la pagina 426, 
si se'l mira, corresponent al capítol VII, paragraf 9, i 
a la vega da és conseqüencia de les previsions de la ma
teixa Llei General de Sanitat, concretament de la Dispo
sició Transitoria Sisena, tantes vegades anomenada, en 
conseqüencia, diu «la coordinación de los centros sanita
rios de la Seguridad Social con los servicios de salud de 
las Comunidades Autónomas que no hayan asumido 
competencias en materia de asistencia sanitaria de la Se
guridad Social -és a dir, que no estigui acabat el procés 
de transferencies- se realizará mediante una Comisión 
integrada por representantes de la Administración del 
Estado y de la Comunidad Autónoma, cuyo Presidente 
será de~ignado por el Estado en la forma que regla
mentariamente se determine». Parla de coordinació, no 
li digui al Sr. Serra que parla de transferencies d'IN
SALUD, aquesta Comissió, perque no en parla. 

El pla de salut laboral que proposen, voste ho sap 
perfectament, que la recollida de dades d'accidents la
borals i malal ties professionals és una competencia de 
la Direcció Provincial de Sanitat i Seguretat Social, no 
transferida, i considerada, avui per avui, una compe
tencia de naturales a laboral, derivada de la normativa 
reguladora de les relacions laborals, com una con di
ció del contracte de treball, contemplat fin s i tot per 
l'Organització Internacional de Treball, i no de l'Admi
nistració sanitaria, sense perjudici que, a mesura que 
es vagi desenvolupant el Capítol IV de la Llei de Sa
nitat, General de Sanitat, sobre salut laboral, es pugui 
actuar per les autoritats sanitaries i a través deIs or
gans d'actuació ele les arees de salut quan s'establei
xin, segons l'ordenat en aquesta Llei, article 21, para
graf 2, norma basica, que llavors. «en estrecha coordi
nación con las autoridades laborales y con los órganos 
de participación, inspección 'y control de las condicio
nes de trabajo y de seguridad e higiene en las empre
sas», és que ho diu la Llei, Sr. March. 

10 crec que, al meu entendre, no es pot elonar su
port a aquestes eSlnenes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Dins la qüestió incidental, té voste un temps de 

deu minuts. 

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

10 som militant el'un Partit i tenc un carrec, que és 
Secretari d'organització d'aquest partit, pero no sé si 
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s'oblida que jo som Diputat d'aquest Parlament i que, 
com a Diputat, tenc, som una institució de la Comu
nitat Autonoma i, per tant, tenc una, segons l'Estatut 
deIs Diputats, i, per tant, tenc unes competencies i 
unes missions afer, com a parlamentari, i, per tant, 
una responsabilitat davant els ciutadans d'aquestes 
illes, és amb caracter de tal, de Diputat d'aquesta Cam
bra i de Portaveu deIs temes de salut i de sanitat, que 
jo he fet les entrevistes amb l'Administració Central, 
com fa qualsevol Diputat de qualsevol Parlament, ja 
sigui del central o del Senat, per fer gestions davant 
les distintes administracions, per dur temes endavant 
que són de la seva Comunitat, del seu districte electo
ral. És amb aquest sentit que jo he fet les entrevistes, 
a les quals he obtengut les informacions pertinents, 
com fan els Diputats del Grup Liberal o d'Aliau¡;;a Po
pular o del PDP, també, a l'Administració Central, als 
debats parlamentaris que tenen lloc alla. Aixo, pel'que 
quedi clar, perque crec que estava bastant confús, que 
és un tema que jo no he de jugar, respecte d'aquest 
tema, a cap cerimonia de confusió, perque jo crec que 
des del principi voste va estar confús respecte del que 
era la política sanitaria i pareix que acaba igual. 

Primera, bé, voste m'ha dit que si creava un nou 
organisme quan parlava de la Comissió de l'Ordenació 
Sanitaria Territorial, pero si aixo és un tema que te
nim consensuat. Segon punt, el consensuat, diu, «la 
Ordenación Sanitaria Territorial será revisada cada tres 
años, previa deliberación de la Comisión de Ordenación 
Sanitaria Territorial», o sigui, que es crea la Comis
sió d'Ordenació Sanitaria, el que passa és que nosal
tres pensam que ha de tenir una composició concreta 
i defensam que tengui aquesta composició concreta. 
Vostes poden diferir respecte de la coml"osició, pero 
no em digui que crea un nou tipus d'organisme, per
que és que l'han creat, eh?, i aixo esta aprovat, Sr. Con
seller. 

Respecte del tema deIs sectors, evidentment aixo 
és dins la línia de la confusió que té voste en mar,E!
ria de política sanitaria. Quan es parla de sector, la 
proposta que feia el Grup d'Esquerra Nacionalista, és 
sector hospitalari, que és una cosa que no és burocra
tica, que té un aItre tipus de categoria jurídica, de ca
tegoria de funcionament de l'ordenació sanitaria, dis
tinta del que són els sectors que vostes vol en intro
duir, i, com ja li dic, voste sap que voste va assignar, 
com a Conseller, en el seu moment, a la Comissió d'Or
denació Sanitaria, que estava d'acord a retirar l'orde
nació en sectors, per tant, crec que hauria de recapa
citar i estar d'acord que l'ordenació en sectors no s'a
justa a la LIei i que hauria de ser retirada del que és 
l' ordenació sanitaria territorial. 

Respecte del punt 3, bé, evidentment, jo crec que, 
en realitat, votin vostes en contra o no, estam d'acord, 
no té una categoria jurídica concreta, aquests Capítols 
són uns temes que nosaltres pensam que són deficients, 
voste pot dir que no, que són complets, que no és ne
cessari especificar més, segur que, cosa que no passara, 
pero si voste ho hagués de desenvolupar en el seu mo
ment, voste els hauria de desenvolupar moIt més, no 
tendra ocasió, pero realment són moIt incomplets, són 
embrionaris, un pla de salut d'una Comunitat, els plans 
sectorials de les distintes coses que de distinta forma 
esbossades són dins el Pla Director d'Ordenació Sani
taria no poden ser desenvolupats tal com estan ara, 
necessiten una major profundització, una major avalua-

ció economica, una avaluació de recursos que no esta 
contemplada. 

Bé, jo quan he parlat de terminis ho he dit, res
pecte del pla de salut de la Comunitat Autonoma o el 
sistema de salut de la Comunitat Autonoma, no he dit 
que hagués incomplerts els terminis, perque no hem 
incomplert el termini, perque els dotze mesos estan a 
punt de finalitzar o hauran finalitzat, per tant, no m'he 
referit a terminis, crec que en aíxo s'ha equivocat, 
ara, el que passa és que nosaltres creim que les com
petencies en materia sanitaria que té en aquest mo
ment la capacitat de tenir la Comunitat Autónoma, d'a
cord amb l'Estatut que tenim ara, esta culminada, i nos
altres no interpretam en cap moment que sigui neces
sari, a efectes de terminis, que estigui transferit INSA
LUD a la nostra Comunitat Autonoma per comptar el 
termini de dotze mesos, si la Comunitat Autonoma, si 
el Govern Autonom, si el Conseller de Sanitat i Segu
retat Social no ha pO,sat aixo en marxa i no té més 
avan~at la crea ció del sistema de salut, el servei de salut 
de la nostra Comunitat, ha estat perque no ha volgut o 
perque no ha estat capa:¡;; de fer-ho, pero que no és ne
cessari per crear el sistema de salut de la nostra Co
munitat, d'acord amb les competencies que tenim, que 
en el seu moment aquest sistema de salut s'ampliara, 
en el moment en que hi hagi transferencies de l'IN
SALUD?, d'acord, pero és que aixo vé molt ben con
templat. Primera, si el tema de salut, pla de salut, pla 
integral de salut i després culminació d'un procés de 
transferencies. Quan voste em deia també, que jo he 
dit al Sr. Serra, que no el confongui que aquesta Comis
sió no parla de transferencies, evidentment, una Co
missió Mixta per avaluar totes les necessitats que té la 
Comunitat Autonoma en materia de salut, per prepa
rar, per ajudar a preparar a la Comunitat Autonoma 
el Pla de Salut, perque li pot donar una serie de da
des, l'INSALUD; i per elaborar, per suposat, aquesta 
Comissió, si té competencia per aixo, en aquest mo
ment, encara que s'hagi d'aprovar per l'Administració 
Central, el pla integral de salut. El que passa és que 
jo he dit que eren qüestions previes. CIar, una Comis
sió Mixta de Transferencies és una al tra cosa. 

Bé, el punt cinque és, de qualque forma, el que he 
especifica t. 

1 el punt sis, home, evidentment, la Llei General 
de Sanitat diu que es posa en marxa la salut laboral, 
la Comunitat Autónoma té competencies en materia epi
demiológica, qualsevol malaltia és competencia, la seva 
epidemiologia de la Comunitat Autonoma, crec que re
captant de la Delegació de Treball i Seguretat Social 
aquestes dades, perfecte, pot ser una via, creant ara 
mateix els seus serveis per part del Govern Autonom 
per seguiment del problema de les malaIties laborals, 
també, el més adequat és que es faci en coordinació, no 
veig cap tipus d'impediment. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, vol tan

car la qüestió incidental? 

EL SR. OLIV ER CAPO: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, al primer punt que 

voste s'ha referit, quant al Sr. Mancilla, continuu en 
les mateixes, voste pot ser Diputat, no representava la 
institució del Parlament, no estava en representació del 
Parlament Balear, estava en representació del seu Grup, 
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potser, pero no deixa de ser una incorrecció tremenda, 
institucional, que duent-li un pla perque l'estudiem coo
juntament i, arnés, duent-li amb una actitud positiva 
de cansen s i, a més arnés, repetint-li que informe no 
en necessitavem cap, que a pesar de tot faci un in
forme al representant del GruJ Parlamentari del seu 
Partit, abans que al representant d'una institució. 

Bé, el que m'ha dit de la confusió, jo, Sr. March, 
no en t.enc cap d confusió, pero crec que li he demos
trat, amb dades, i amb interpretació de la Llei que, per 
ventura, el confús, profús i difús, per ventura, seria 
voste. 

El deIs sectors, per ventura, és una prava d'aquesta 
confusió, és a dir, alla on interessa el sector, vol dir 
una cosa, i alla on no interessa, en vol dir una altra. 
Pero és que si s'hagués llegit bé el Pla d'Ordenació Sa
nitaria, els sectors giren al voltant d'un hospital que 
és, precisament, el que proposa el Grup d'Esquerra Na
cionalista, és que crec que no es deu haver llegit a bas
tament, almanco, el Pla, esta c!aríssim, els sectors no 
tenen cap entitat més que girar al voltant d'un hospi
lal , i aixo ha diu c!arament el Pla. 

El pla de salut una altra vegada, pero és que la in
terpretació de la Llei que, a més arnés, és norma ba
sica, d'obligat compliment per a tothom ha diu darís
sim, mentre no es faci l'ordenació territorial de la sa
nitat, mentre no es faci aixo, no es pot elaborar un 
pla de salut. 1, a més a més, encara ens han de dir 
com l'hem de fer, perque és una prerrogativa que es 
reserva l'Administració Central. Per·o deixa ben dar la 
LIei, crec, que el Pla d'Ordenació Sanitaria és l'eina ba
sica per arribar a elaborar un pla de salut. Aix0 és cIa
ríssim. Ens diu després que amb les Comissions Mix
tes amb INSALUD, INSALUD ens podra donar dades, 
pero si voste mateix acaba de dir que les dades que ha 
donat INSALUD per llevar l'hospital de Manacor, es 
veu que no les devia tenir molt bé INSALUD, i que li 
hem de demanar, per ventura ens les demanara a nosal
tres. Jo no comprenc que després de tants d'anys no 
pugui donar aquestes dades i nosaltres sí, al primer, a 
la primera Legislatura de l'Autonomia, nosaltres, sí. Jo 
crec c!arament que el de confús, profús i d"ifús ha que
dat claro 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Dins el torn ordinari, valen intervenir els altres 

Grups Polítics? 
Per que em demana la paraula? 
No hi ha lloc. 
Altres Grups PoIítics que vulguin intervenir? 
Manuel Jaén del Grup Popular. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Muchas gracias, Sr. Presidente. La primera propues

ta de resolución hace referencia a una Comisión a la que 
el Sr. Conseller ya se ha referido, nosotros creemos que 
en principio, antes de abordar esa composición, corres
ponde previamente fijar sus funciones, y, en segundo 
término, hemos de decir a este respecto que eso es una 
facultad reglamentaria y, en consecuencia, es una com
petencia irrenunciable del Gobierno, del Ejecutivo de 
esta Comunidad Autónoma. 

Respecto de la segunda propuesta de resolución, 
que recoge parcialmente y de manera interesada la re
comendación décimosegunda de la Comisión de Segui
miento de la creación del Plan, esa recomendación que 

se hace a ese respecto, solamente, solamente tiene un 
ámbito, que es el ámbito de la isla de Mallorca. En 
consecuencia, nosotros tampoco vamos a dar soporte 
a esa propuesta de resolución, porque entendemos que 
el proceso autonómico conlleva, de por sí, la territoria
lización de los servicios y, en el campo de la sanidad, 
esa territorialización está recogida por la Ley General 
de Sanidad y por experiencias de otros paises, en con
creto del Reino Unido. 

La propuesta de resolución n.O 3, el Sr. Conseller 
también ha hecho referencia a ella, aquí habría que 
decir aquello de Ortega, «o se hace literatura, o se ha e 
preci ión o e ca lla uno» , yo ere que aquí convendría 
hacer precisión, porque, efectivamente, una cosa es que 
la palabra con carácter referencia, este término sea 
de obligada referenci.a, y otra cosa, parece ser que lo 
que el Grupo Socialista entiende por este término, que 
par ce ser que sería una especi de carácter orienta
tivo. e i oclL1s0 se dice que no liene carácter jurídico, 
yo na sé de planes que tengan caráCLer jurídico, tos pla
ne ' ti enen otros aspecto , pero carácter jurídko o ca
tegoría jurídica, como ha dicbo el Sr. Portavoz, desde 
luego no hay ningllO plan que la t nga. 

La D.O 4, efectivamente, la Ley Genera l de Sanidad, 
¿n la Disposición Transitoria egunda, dice que las Co
rl1Lmidades Autónomas deberán acordar la creación, or
ganización y puesta en funcionamiento los planes de 

alud, y da un plazo de doce meses, e[ectivamente, 
para ello. Y aquí también está la discu ión de si las 
ompetencias se han asumido ° no se han asumido, a 

nuestro juicio, y como el Sr. ConselIer también ha ex
plicitado, pues, desde luego, como el INSALUD toda
vía gestiona en materia sanitaria Wlas compelencias, 
nosotros creemos que este proceso de asunción de com
petencias no ha llegado a su límite. 

La propuesta n.O 5, también la consideramos inne
cesaria, al igual de las anteriores, porque, por una par
te, esas negociaciones ya existen, y,' por otra, el con
tenido de la propuesta va ligado a la puesta en fun
cionamiento de Jos servicios de salud, así como del 
cone pondiente plan de salud, de acuerdo con el arti
cu lo S4 ele la Ley General de Sanidad. P lan que debe 
comprender, como muy bien se ha dicho, actuaciones 
integrales que permitan cumplir los objetivos de los 
servicios de alud, y que además debe ser aprovado 
por el Gobierno Central, ciertamente, de acuerdo con 
unas orientaciones cuyo plazo creo que se marca en l8 
meses para que el G bierno Centra l las dé, y tampoco 
las ha dado, han transcurrido ya doce meses, el 29 de 
ablil hace doce meses. 

y la propuesta n.O 6, pues es claro también que 
está incluida dentro del artículo 149 de la Constitución, 
que es una competencia con carácter exclusivo y que 
nosotros, desde luego, también r echazaremos, porque 
todo lo que hace referencia a seguridad e higiene en 
el trabajo, no nos compete a nosotros. Otra cosa es 
que se estudie un programa específico a este respec
to, que yo creo que existe intención en la Conselleria, 
juntamente con otros programas que se puedan poner 
como addenda al Plan de Ordenación Sanitaria. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Vol fer ús de la paraula el representant del Grup 

proposant? 
Disposa d'un temps de deu minuts. 
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EL SR. MARCH NOGUERA: 

Molt breument. Bé, reiterar que, respecte del pri
mer punt, és un tema que a aItres Comunitats ha que
dat regulat quan s'ha fet i s'ha aprovat al Parlament 
el Pla d'Ordenació Territorial Sanitaria, per tant, per 
que aquest Parlament no pot aprovar, també, una com
posició d'una Comissió? Que després es desenvolupara 
mitjan{,:ant el Decret corresponent per part del Govern 
que hi sigui, en el seu moment, com ha de funcionar, 
el reglament de funcionament, etc., qui és el President 
d'aquesta Comissió, bé aquests tipus de coses, real
ment, és una potestat parlamentaria, pero la composi
ció de la Comissió, moIt bé podria haver quedat ara, 
si vos tes no volen, bé, sera perque no els interessa, 
pero no perque no es pugui fer. 

Respecte del tema deIs sectors. Bé, cree que ha 
quedat bastant dar, el que passa és que el Sr. Conse
ller, i pareix que aixo s'ha encomanat a la resta deIs 
Grups Parlamentaris, que li donen suport, no té dar 
aquest tema, vaja, el té confús, una cosa és dir un 
sector, de dir aquesta població tendra com a hospital 
de referencia aquest sector o hi haura un determinat 
sector de la població que anira a aquest hospital, 
una altra cosa és el que nosaltres interpretam, que 
crea dins el Pla d'Ordenació Sanitaria, que li vol do
nar una categoria administrativa la qual creim que és 
inadequada i que la Llei General de Sanitat no con
templa. 

El punt tercer, bé, efectivament, categories jurídi
ques, efect'ivament, hi ha plans que tenen categories 
jurídiques, el pla de salut d'una Comunitat, en el mo
ment que es faci a una Comunitat, tendra una catego
ria jurídica determinada perque esta contemplat a la 
Llei General de Sanitat, plans de salut. Per tant, és 
una cosa concreta, que el pla de salut, fonamentalment 
és aixo, plans sectorials de les distintes arees on pot 
actuar la salut pública. Igualment un pla integral de 
salut, com ja s'ha dit. 

Bé, vostes, me'n record qúe quan estavem discu
tint el tema de si havia finalitz:at el procés de transfe
rencies o no, tenien una altra concepció, és a dir, no 
estaven segurs de si faltava alguna cosa petita, quant 
als temes de salut pública, per la qual cosa podien 
vostes agafar-se per dir, no, no, és que no esta culmi
nat el procés de transferencies i, per tant, no era ne
cessari crear el sistema de salut de la Comunitat Au
tonoma, es veu que aixo, han vist i han avaluat i eIs 
seus assessors els han dit, no, aixo no és ver, d'acora 
amb l'Estatut, en materia de salut esta tot transferit, 
per tant, no ens podem agafar en aixo, per justificar 
que no hem fet el pla de salut, per tant, diguem, in
terpretem, donem una interpretació unilateral, crec 
que completament fora de 110c, que a nosaltres ens pa
reix que l'INSALUD encara no esta culminat el procés 
de transferencies. Pero a la nostra Comunitat i amb el 
procés actual esta culminat el procés de transferencies 
en materia de salut. Si hi hagués alguna cosa, seria 
perque la Comunitat no l'hagués reivindicada, per la 
qual cosa no seria un problema de l'Administració Cen
tral, en materia de salut pública esta tot culminat. A 
la Conselleria li queda el tema del Tribunal Tutelar de 
Menors, i aquestes coses, pero són competencia de sa
lut pública, és una competencia que té transferida o 
que en el seu moment podria ser adjudicada a aques
ta Conselleria, pero, per determinades circumstancies, 
pero que no és una competencia de salut, o el que fa 

referencia en materia o en competencia de sanitat, el 
1ue fa referencia a la Llei General. 

Quant al punt Se, bé, el que nosaltres demanam 
és que, per part de la Comunitat Autonoma es faci 
aquesta Comissió que existeix, que existeix a totes les 
altres Comunitats, es dediqui a fer una tasca concre
ta, que és l'avaluació, el més detallada possible de les 
necessitats d'inversions, de les necessitats, i sobretot 
de l'avaluació d'aquestes inversions que, segons el ca
lendari, s'han de tenir. Dins aixo, efectivament, que el 
Sr. Conse11er ha dit i que, de qualque forma, també 
interpreta el Sr. Diputat que l'INSALUD té unes da
des que no les ha comunicades a l'Administració Cen
tral, per la qual cosa, de la necessitat d'aquest hospi
tal comarcal, el que passa és que aquest tema és una 
cosa que és competencia, la coordinació hospitalaria, 
la planifica ció, és una competencia de la Comunitat, 
pero no pot dir ara el Conseller, no pot dir els Grups 
Parlamentaris que li donen suport que, com que l'INSA
LUD i tal no ha donat dades suficients, etc., a l'Adminis
tració Central, és per aixo, no, no, no, vostes ten en com
petencia, vostes tenen la capacitat d'actuar, per tant, 
actuln, no es refereixin sempre a si Madrid o a si Admi
nistració Periferica de l'Estat, no, no, vostes complei
xin, tenen competencies, tenen mitjans per fer-ho, ho 
facin. 

1, el darrer, respecte d'aquest tema, ja ho he dit, 
del tema de la salut laboral tenen la possibilitat, tenen 
la competencia, ho facin, també. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Té voste la paraula i queda oberta, de nou, qües

tió incidental. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Un moment, és que jo crec que se li ha de contes

tar, perque el deIs sectors esta molt dar, si voste es 
11egeix el Pla veura com diu taxativament que no se 
ti dóna cap categoria administrativa, ho diu el Pla, no 
ens digui el contrario Quant a la categoria jurídica, diu 
que el pla integrat de salut la tendra perque esta a la 
Llei, és que I'ordenació sanitaria també és a la Llei, 
tendra la mateixa. La Disposició Final Novena o Addi
cional Novena diu «el Gobierno aprovará, por Real De
creto, en el plazo de seis meses a partir de la entrada 
<;:n vigor de la presente Ley, el procedimiento y los pla
zos para la formación de los planes integrados de sa
lud», sis mesos, i en fa dotze. 

Voste, en el procés de transferencies, en la culmi
naCIO de transferencies, m'ha agradat que fes aHusió 
al de protecció de menors, perque dóna suport total
ment el nostre punt de vista. La protecció de meno-rs 
esta contemplada a l'artic1e 16 del nostre Estatut, i 
I'artide 16 del nostre Estatut diu que a110 no es podra 
transferir mentre no hagin transcorregut cinc anys o 
s'hagi fet una !lei organica al respecte. Es miri bé l'Es
tatut i veura com és aixÍ. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, 
Sí, té voste deu minuts. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Bé. Manco. El darrer que voste ha dit respecte del 

Tribunal Tutelar de Menors, que s'ha transferit a prac-
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ticament la majoria de Comunitats, no em pot al'legar 
que sigui per un problema de la sanitat, és un altre 
tema, que ja ho he dit previament, perque sabia que 
podia fer referencia a aixo, que podia ser assumit per 
la seva Conselleria per a la distribució de competen
cies que hi ha hagut dins el Govern Autonom, no té res 
a veure amb la sanitat. Per una altra banda, si aixo no 
ha estat transferit, és perque vostes no han volgut ne
gociar. Ho podien haver fet, l'Administració Central es
tava en disposició de donar-lo, vostes no han volgut ne
gociar, per tant, pero no té referencia, no té cap ti
pus de relació amb les competencies de sanitat. 

I respecte del tema deis sectors, miri, pareix que 
distintes avaluacions que s'han fet del Pla d'Ordena
ció Sanitaria indiquen que la principal preocupació i 
la principal discrepancia que va trobar amb la Llei Ge
neral de Sanitat, és que vostes, hi ha tots els indicis 
que voldrien organitzar el sistema deis sectors com a 
organització administrativa. Vostes em diuen que no, 
bé, tal vega da no sera així, ho llevin, i aleshores tots 
ho tendrem claro 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, Sres. i Srs. Dipu

tats, procedirem a la votació d'aquestes sis propostes 
de resolució. Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura 
de la primera? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«La Comissió d'Ordenació Sanitaria Territorial, .. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Un moment, per favor. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Per la nostra part, no hi hauria inconvenient que 

es votassin conjuntament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Conjuntament, sense necessitat de lectura. Moltes 

gracies, Sr. Diputat. 1 sotmet a votació les sis propos
tes a la vegada, i deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
sis propostes del Grup Socialista, es volen posar drets, 
per favor? 

Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votín en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 25 vots; en con-

tra, 27; abstencions, cap. Queden rebutjades les esme
rres. 

IV.-) 
I p21ss21m al punt segilent de l'Ordre del Dia, que 

és el relatiu a la Liquidació deIs Pressuposts de la Co
munitat Autonoma per a l'any 1984. En relació a aquest 
particular, s'ha de posar en coneixement de la Cam
bra, que tenint en compte el que disposava l'article 24.2 
de l'Estatut, en concordal1(;:a 21mb la disposició transi
toria cinquena punt 4 i Llei deIs Pressuposts del 84, es 
dona competencia legislativa plena a la Comissió d'E
conomia, Hisenda i Pressuposts d'aquesta Cambra per 
estudiar, debatre i aprovar, en el seu cas, la Liql1ida
ció del Pressupost d'aquest exercici. La Comissió reu
nida a l'efecte, després de diverses reunions de treball, 

designa a uns tecnics pertinents, per tal que assesso
rassin els ponents sobre l'estudi en qüestió. Va ser fet 
aquest estudi, es feren aquests informes, se'n torna a 
Comissió i a Comissió, en successives votacions, sem
pre reglamentaries, es varen anar provocant successius 
empats, sense que es pogués arribar a si s'aprovava o 
no s'aprovava aquesta Liquidació del Pressupost per al 
1984. Arribats a aquest punt, hem d'aplicar estrictament 
el disposat al paragraf 3r de l'article 90. 1 deman al Se
cretari Segon que en procedeixí a la lectura. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
«Reglament del Parlament de les Illes Balears. Ar

ticle 90.3.-«Aixo no obstant, en els procediments legis
latius en que la Comissió actul amb competencia plena 
i en les mocions i proposicions no de !lei en Comissió, 
l'empat mantengut després de les votacions previstes 
a l'apartat 1, sera dirimit, sotmetent la qüestió a la de
cisió del Pie». 

EL SR. PRESIDENT: 
En conseqüencia, a la vista d'aquest precepte, i su

plint, en certa manera, la no previsió del Reglament, 
aquesta Presidencia, tenint en compte la necessitat 
que tots vostes quedin perfectament assabentats del 
tema pel qual es demana el seu vot, per a l'aprovació 
o no aprovació del Compte General, proposa a la Jun
ta de Portaveus, i aquesta li ho va acceptar, que es po
sara a discussió el Compte General en el seu conjunt, 
donant un tom de deu minuts a favor i un torn en 
contra del mateix temps, amb el dret de replica i con
trareplica de cinc minuts cadascun i fixació de posi
cions, en el seu cas, deis Grups que no hagin interven
gut. Pass 21m seguidament a la votació del Compte en 
el seu conjunto Com és logic si es planteja qüestió in
cidental, sera tramitada com a tal. Per tant, atenint 
aquestes normes de procediment, té la paraula, té la 
paraula el Sr. Sebastia 'Serra i Busquets, de menor a 
major. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Vagi per endavant que per al Grup Parlamentari 

Esquerra Nacionalista, l'analísi de la liquidació d'un 
Pressupost és tan important com ho pugui ser la di s
cussió i aprovació del Projecte de Llei que en el seu 
moment va fer possible que el Pressupost existís. Quan 
discutírem el Projecte de Llei de Pressuposts de la Co
munitat Autonoma de les Illes Balears per a l'any 1984, 
ja deixarem constancia de la nostra disconformitat res
pecte de la programació de la despesa que se'n feia, i 
avui no hem de tornar a reincidir sobre aquells argu
ments, sinó sobre quina ha estat la realitat de la des
pesa efectuada pel Govern amb carrec als credits que 
s'aprovaren, i també, com s'han realítzat els ingressos 
programats en el seu momento És a dir, avui, aquest 
Parlamcnt té l'oportunitat de controlar i de valorar la 
gestió realitzada pel Govern en execució d'un Pressu
post que ell va elaborar i que, amb el suport de les 
forces polítiques que han conformat la majoria parla
mentaria, Unió Mallorquina i Grup Popular, es va po
der aprovar en el seu momento 

Així les coses, respecte de la Liquidació deis Pres· 
suposts Generals de la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears per al 1984, que avui se'ns presenten a 
aprovació, el Grup Parlamentari Esquerra Nacionalis
ta-PSM vol manifestar la seva disconformitat, en base 
a arguments de tipus tecnic, i també de tipus político 
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En efecte, per a la Liquidació del Pressupost de Des
peses de 1984, el Govem ha utilitzat un concepte, el 
de despesa compromessa, quan hauria d'haver utilitzat 
el d'obligació reconeguda, aquesta diferencia li ha per
mes presentar una xifra de despesa feta superior a la 
vertaderament realitzada dins l'any 84. I aixo que el 
Govem en el seu acord de dia 4 de juliol de 1985, data 
a la qual va aprovar la Liquidació que avui discutim, 
recollia dins la proposta feta pel Conseller d' Economia 
i Hisenda, l'afirmació que per a la Liquidació deIs Pres
suposts s'havia utilitzat, per primera vegada, la norma
tiva seguida a l'Administració de l'Estat, deixant de 
banda la propia de l'Administració Local aplicada els 
anys anteriors. Normativa estatal que conté, amb refe
rencia, al moment de liquidar un pressupost, la prescrip
ció del terme obligacions reconegudes, i no el de des
pesa compromessa. Al nostre Grup no li passa per alt 
que malgrat el tecnicisme aparent de la discussió, si 
obligacions reconegudes o despesa compromessa, l'al
ternativa d'utilitzar un concepte o un altre, entra cla
rament dins el camp de la decisió política, i, per 
tant, dins el de les responsabilitats polítiques i no tec
niques. Per aquesta causa, la xifra presentada pel Go
vern com a representativa del superavit de l'exercici 
del 1984, a parer nostre i recollint l'expressat pels in
formes tecnics emesos per la Comissió Tecnica Asses
sora de la d'Economia i Hisenda cl'aquest Parlament 
s'hauria de quantificar de nou, ja que, segons els dos 
informes tecnics presentats, com a mínim, la xifra de 
1.412 milions i ousques no pot ser considerada com a 
obligació reconeguda, i si tenim en compte que el sal
do de gestió pressupostaria que inclou, l'anome
nat superavit, s'obté de la diferencia entre els drets 
reconeguts i les obligacions reconegudes, tal com pres
criu la legislació aplicable, és obvia la conclusió que, 
en no haver-se utilitzat pel Govern les quantifica
cions adequades, la xifra de superavit presentada, ha 
de ser objecte de revisió. Si la Liquidació d'un Pres
supost ha de servir per coneixer, entre d'altres ex
trems, el superavit hagut a la seva execució, la que 
aquí se'ns presenta a aprovació, no ens serveix. Tot i 
el que acabam de dir hem d'afegir altres reflexions no 
gens menyspreables des del nostre punt de vista. 

La Liquidació d'un Pressupost, i aquí tenim la cor
responent a la de l'exercici del 1984, ens serveix per po
der comprovar el grau d'execució de les previsions tant 
de despeses com d'ingressos fets pel Govern, quan a 
aquesta Cambra va presentar el Pressupost de 1984. 
Ido bé, pel que es refereix a les despeses, avui podem 
comprovar com aquelles previsions de despesa, aque
lles promeses, aquells programes d'inversió, que se'ns 
presentaren com a virtuts del Pressupost de 1984, 
no s'han complit ni de prop fer-hi, 'en la seva totali
tato La despesa programada no s'ha executada, no s'ha 
realitzada ni dins els límits temporals, el de l'any eco
nomic que va de dia Ir de gener fins a dia 31 de de
sembre de 1984, ni dins els límits quantitatius, des del 
moment en que no va ser executat més que un 77'6 
% de la despesa prevista, i aixo que aquest percentat
ge esta obtengut després de considerar les despeses 
compromesses i no les obligacions reconegudes, perque 
si s'hagués pogut considerar a la quantificació d'aquest 
darrer concepte, el grau d'execució del Pressupost se
ria sensiblement inferior. 

Una altra consideració important és que si .obser
vam l'estructura de la despesa, segons sigui per finan
<;ar operacions corrents o operacions de capital, veim 

que una vegada liquidat el Pressupost de 1984, els ter
mes s'inverteixen respecte de les previsions que es fe
reno En efecte, el credit definitiu que es va preveure 
gastar pel Govem en concepte d'operacions de capital 
que inclouen les inversions reals entre d'altres repre
sentaven el 52'12 % del total de despeses, percentatge 
superior al corresponent a les operacions corrents que 
significaven el 47'88 %, i aixo, aquesta realitat de les 
xifres ha servit perque el Govem pogués proclamar que 
estaven davant un pressupost clarament favorable a la 
inversió. Ido bé, ara, amb la Liquidació davant nosal
tres, podem comprovar que la realitat va ser molt dis
tinta, ja que si ens atenem a la xifra de despesa com
promessa, veim que les operacions de capital han re
presentant un 42'20 %, mentre que les operacions cor
rents han importat un 57'80 %, és a dir, comptat i de
batut, les inversions han baixat i la despesa corrent 
s'ha incrementat respecte del que es va proposar de 
fer. 1 ja que parlam d'operacions de capital, d'inver
sions, en definitiva, volem referir-nos a uns quants 
exemples prou significatius per valorar la poca capaci
tat gestora d'aquest Govern a l'hora de realitzar les in
versions programades. Ens referim, en concret, al baix 
grau d'execució del Capítol VI, Inversions Reals, el Ca
pítol més important quantitativament parlant dins els 
pressuposts de 1984, el qual va presentar un grau d'e
xecució del 49'1 %, aixo vol dir que de cada 100 Pts. 
previstes per gastar, dins aquest Capítol, únicament 
se'n gastaren 49, i aixo que aquesta relació és el resul
tat de comparar la despesa compromessa amb les pre
visions de credits, en lloc de comparar-les, com perto
caria, amb les obligacions reconegudes, les quals, com 
s'ha argumentat anteriorment, són desconegudes, si bé 
es té la certesa que una vega da quantificades, repre
sentarien una xifra inferior a la de les des peses com
promesses i, en conseqüencia, les 49 Pts. de la relació 
suara esmentada, serien sensiblement més poques. 

També no podem deixar de comentar, ara i aquí, 
els casos d'algunes Seccions pressupostaries molt im
portants, com la 17 i la 33, és a dir, la d'Ordenació del 
Territori i Obres Públiques i la que recoUia les inver
sions del Fons de Compensació Interterritorial. Entre 
les dues, hem de tenir en compte que representaren 
el 30 % deIs credits definitius a gastar, 2.794'2 milions 
de pessetes, ido bé, la Secció d'Ordenació del Territori 
i Obres Públiques va tenir un grau d'execució del 50'7 
%, i la Secció del Fons de Compensació Interterrito
rial, el va tenir d'un 34 %, percentatges que des de 
qualsevol punt de vista, d'esquerra, de dreta, naciona
lista, no nacionalista, han de ser considerats baixís
sims, i encara més si tenim present que el percentatge 
mitja de tot el Pressupost va ser d'un 77'6 %. 

Per acabar amb els exemples, tenim el cas del 
Servei d'Obres Hidrauliques, el qual tenia pressupos
tades unes inversions per import de 600 milions de pes
setes, per a un programa de sanejament de les aigües 
litorals, la recollida de fems, claveguerams, i altres, i 
de les quals només comprometé despesa per 8'5 mi
lions, és a dir, que de cada 100 Pts. se'n gastaren, en 
aquesta partida pressupostaria, 1'4. Realment, tot un 
exemple de bona programació i encara més de bona 
gestió. Esper que em sigui permes, en aquests mo
ments, aquesta mica d'ironia. 

Podríem posar indubtablement molts més exem
pIes, pero el temps de que disposam no ens ho permet. 
En conclusió, la posició que el Grup d'Esquerra Na
cionalista-PSM pensa d'adoptar davant la Liquidació 
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deIs Pressuposts Generals de la Comunitat Autónoma 
per a l'any 84 i que el Govern ha presentat per a la 
seva aprovació, sera la de votar en contra. I aixó ho fa
rem no només perque el grau d'execució hagi estat 
baix, que ho ha estat, o perque les inversions progra
mades no s'hagin dut a terme o perque respecte de 
les modificacions de credit no s'hagi tengut deguda
ment informat el Parlament com preveia la Llei, per 
tot aixo votam que no, peró també hem de votar en 
contra, perque el document de liquidació del Pressu
post General de la CAIB de l'any 84, i per aquest mo
tiu ens hi hem d'oposar, perque, tecnicament, hi ha 
molts de problemes, i certament hem de denunciar la 
manca de capacitat de gestió demostrada pel Govern. 
Si votam en contra, en definitiva, és per aquestes cau
ses, pero també perque ens trobam que no hem pogut 
coneixer la quantificació precisa del saldo de gestió 
pressupostaria, tota vegada que, com ja hem exposat, 
el Govern no ha utilitzat els conceptes adequats per 
a la seva valoració. Comprenelran, en conseqüencia que 
si en el fet de la manca de capacitat de gestió el 'a
quest Govern hi afegim que no s'ha conegut amb 
preClSlO el saldo de gestió pressupostaria, en de
finitiva, el snperavit real de l'exercici del 84, que ja de 
per si el consideram molt elevat, és impossible, des ele 
la nostra perspectiva, poder aprovar la Liquidació el'a
quests Pressuposts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Socialista, té la paraula, en aquest torn, 

el Sr. Josep Alfonso i Villanueva. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Se

nyors del Govern. Sr. President, ja li diran quan tomi 
a eiltrar, Srs. Consellers, avui és el dia de passar comp
tes, avui i no fa un any i mig quan treien a la Hum 
pública aquel! fullet, és el dia en que vostes han de 
retre comptes a aquest Parlament, a l'opinió pública, 
en definitiva, avui, Srs. del Govem, és el día en que 
la seva gestió és analitzada, és enjuiciada per aquest 
Parlamento I aquesta analisi, aquesta recapitula ció so
bre el que vos tes han fet, ho hem de dir c1arament, és 
francament negativa. Vos tes, senyors del Govem, han 
fet, al nostre parer, una gestió molt deficient. Vostes 
han fet una gestió molt pobra i, precisament aixó és 
el que es manifesta a aquesta Liquidació. 

Tenim bastant poc temps per fer una analisi en 
profunditat sobre la Liquidació deIs Pressuposts que 
se'ns presenta. I potser tenim massa temps per fer una 
analisi de la seva gestió, que es podria concretar en 
poques paraules. Aquest debat es plan teja des del nos
tre Grup com un debat important, peró crec que des 
de I'óptica del Grup Popular és un debat decisiu, i és 
un debat decisiu perque acaba m ja amb especulacions 
sobre sí hem fet tal cosa o hem fet tal aItra sense quan
tificar-ho. Aquí i avui, aquestes coses que vostes diuen 
que han fet quedaran quantificades, no en tant que ho 
hagin fet, sinó en tant vostes, senyors del Govern, ha
\fíen dit a aquest Parlament, farem tal cosa o tal altra, 
i a l'hora de la veritat aquestes tal cosa i tal altra, ha 
estat molt pobra i, qualque vega da, com deia el Sr. 
Serra, absolutament inexistent. 

El nostre Grup va votar en Comissió i demana avui 
la devolució d'aquests Pressuposts al Govern, no només 

per la mala gestió, que alXO es un segon tema, sinó fo
namentalment perque la liquidació d'aquest Pressu
post esta mal feta. Tres temes tocarem, breument, pero 
creim que són decisius per a tots els Diputats d'aques
ta Cambra. I voldria, com faré, cridar l'atenció sobre 
el que votarem aquí. 

El primer tema, que fa que aquesta Liquidació 
s'hagi de rebutjar és la imputacíó de despesa i la de
nominació de partides molt importants. Hi ha un tema 
que és evident, i així estan d'acorcl els quatre asses
sors que per qualque cosa els nomenarem, els nomen a 
aquest Parlament, que s'ha utilitzat una terminologia, 
i ho deía el Sr. Serra, de despeses compromesses que 
no és legal, senzillament. Aquesta Comunitat Autónoma 
es regeíx, quant al seu Pressupost per la legislació pro
pia de la Comunitat Autonoma, Llei de Pressuposts del 
84 de la Comunitat Autonoma, i supletoriament per la 
legislació de l' Estat. Ido bé, s'aplica el pressupost, es 
liquida el pressupost i s'utilitza una altra legislació, 
excuses informatiques, el que vostes vulguin, peró el 
cert és que la legislació utilitzada no és l'aprovada per 
aquest Parlament. Per aixo tot sol, i no importa en
trar que aixo suposa un increment de la des pesa, se
gurs 1.400 milions, discutibles 3.000 milions, que aixo 
ja suposa un rebuig absolut de la Liquidació que ens 
presenten. Si vostes, quan liqui_den, utilitzen una Llei 
que no és la eI'aquesta Comunitat Autonoma, que no és 
la que haurien d'utilitzar, senyors, se l'enduguin altra 
vegada al Govern i utilitzin per a la liquidació la L1ei 
que és aplicable aquí. 

El segan aspecte és que, al marge d'aixó que he 
dit, s'ha intentat inflar el grau d'execució del Pressu
post. 1 s'ha intentat inflar el grau d'execució del Pres
supost amb unes armes que, com a mínim, com a mí
ni.m, són puerils, com a mínim, són infantils. Els qua
tre tecnics assessors, els quatre, perque, com vostes 
saben hi ha hagut dos infonnes, i d'un informe s'han 
posat unes coses que a l'altre no hi són, pero ja no 
anam a aquesta discussió, no val la pena ni entrar-hi. 
Els quatré tecnics assessors diuen que analitzat un 1 
% de la despesa compromessa, com a mínim, segur, 
71 milions de pessetes, el 8 % del saldo de gestió pres
supostaria no s'hauria d'haver imputat a despesa, en 
aixo no hi ha cap discussió amb cap tecnic, cap 
discussió ni una, ni ho pot discutir ningú, el 8 % de 
saldo de gestió pressupostaria, 71 milions de pessetes 
falsifiquen el saldo de gestió pressupostari, fan que 
aquest saldo presentat a la liquidació no sigui verta
der, sigui, en una altra paraula, fals. I he de fer un 
parentesi ciar, no és que ningú_no se n'hagi dut cap 
part d'aquests 71 milions, sinó que són despeses gas
tades el mes de juliol del 85 i no se sap per quina raó, 
vostes, sen'yors del Govern, les coHoquen a dia 31 de 
desembre del 84. Aquests 71 milions de pessetes mo
difiquen el saldo de gestió pressupostari i, obviament, 
fan que per qualsevol qüestió, persona raonable, per 
quaIsevoI posició no política, que no té res a veure 
amb aixo la política, en aquests moments, per qualse
vol persona que hagi d'emetre un vot, crec que ha de 
ser molt difícil votar a favor el'una cosa que és ma
nifestament falsa. 

Jo. quan arribo aquí, ja no sé que més he de dir, 
perque si els quatre tecnics, un ex-Director de Pres
suposts, un Censor de Comptes idos Economistes coin
cideixen que 71 milions de pessetes, com a mínim, 71 
milions de pessetes haurien d'incrementar el saldo de 
gestió pressupostari, és a dir, fan que el saldo de 700 
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milions sigui un saldo no vertader, ja no sé que fa falo 
ta dir més, i cree que amb aixó me'u podria anar, per
que jo no crec que ningú en aquest Parlament s'atre
veixi, tal vegada sí, s'atreveixi a votar a favor d'una 
cosa que és manifestament falsa. 

Bé, i hi ha un altre punt, i ara entra m en el punt 
eminentment político Senyors del Govern, vista aques
ta Iiquidació es pot dir que vos tes han fet molt poca 
cosa, realment, que vos tes no han fet quasi res. I veu
rem per que faig aquesta afirmació. Han gastat vos
tes el pressupost que va aprovar aquest Parlament per 
a I'any 1984? No. Cap Conselleria no ha invertit el 
previst, cap Conselleria, vol dir aixó que els Pressu
posts estaven inflats? En part, sí, ho hem dit altres 
vegades, i segur que la seva capacitat de gestió ha es
tat molt pobra, la seva feina ha estat realment molt 
pobra l'any 84. Rapidament, veurem un parell d'exem
pIes. 

Vostes gasten de personal el 94'2 %, com sempre, 
inflat, ho sabíem abans, ho hem sabut l'any 87, ho sa
bíem el 85. En subvencions corrents, aquestes ajudes 
que reparteixen pe! món, han gastat, i n'han sabut, el 
99 %, n'han sabut. En inversions, han gastat el 49 %. 
Quina pena, el 50 % del Pressupost d'inversions que 
aquest Govern tenia en les seves mans, n'ha gastat man
co de la meitat. En aixo, aixo, aqueixes xifres des qua
lifiquen qualsevol gestió política, no serveixen, Sr. Pre
sident, els fullets, no serveixen les manifestacions, no 
serveix la retórica, serveix que de cada 100 Pts. que vos
tes tenien per invertir en les necessitats d'aquesta Co
munitat Autonoma, han estat, al marge deIs ajustaments 
deIs 3.000 milions, que encara ho faria molt més gros, 
han estat incapa<;os de gastar-ne 51. Aixo és en global, 
peró, senyors del Govern, en Cultura, necessitats cul
turals infinites en aquesta Comunitat Autónoma, la 
Conselleria de Cultura gasta només el 88 % del seu 
Pressupost, el 84. Obres Públiques bat el record, la ve
ritat és que li hem de donar l'enhorabona, 'perque, si 
em permeten que ha digui així, té un esperit d'estalvi 
digna de millor causa, el 50'7 %. Treball, el 72 %, és 
molt poca cosa. Indústria, el 84 %. Pero la cosa s'em
pitjora, tot d'una que entram dins el Capítol VI, tot 
d'una que entram dins les inversions, resulta que Tu
risme, que havia de fer jo que sé quantes coses, gas
ta el 81 %, Cultura, en inversions, Sr. Conseller de 
Cultura, nosaltres, cada pressupost li deim, feim es
menes perque gasti més, pero ara que ho veim, voste 
gasta el 65 % d'inversions. Obres Públiques, altra ve
gada el record, el 46 %. Sanitat, i ara teníem un de
bat, no són capa~os de gastar el que es proposen, el 
80 %. I Indústria, el 71 %. 

Tres temes que no són importants en aquesta Co
munitat Autonoma, hem de destacar, a més, un tema 
que és el d'Obres Hidrimliques, ho ha dit el Sr. Serra, 
1'1'4 %, de 600 milions, 8 i mig, sense comentaris. Medi 
Ambient, el 24 %, protegiran molt amb el poc pressu
post que hi ha, damunt, encara no el gasten, damunt 
són incapayos d 'invertir. Viven da, acció important, el 
58 % , els pareix, Srs. Diputats, que fan falta moltes 
més dades?, els pareix, Srs. Diputats, que qualcú pot 
aprovar aquesta Liquidació que ve amb dades falses, 
perque estan mal imputades, perque el Govern ha cre
gut que una despesa feta el juliol del 85,la podia do
nar com a gastada en el desembre del 84, els pareix 
que un Govern que és incapa~ de gastar més del 50 % 
de les seves inversions pot, r ealment, presentar, com 
a ges lió positiva, el que ha fet? Nosaltres creim que 

tot el que hem dit és més que suficient perque els Di
putats d'aquest Parlament, no els Grups, sinó els Di
putats d'aquest Parlament donin un avís, situat a I'any 
1984, pero un avís seriós a aquest Govern que faci les 
coses bé, que presentí a la Cambra eIs dacuments com 
toca, que apliqui la Llei que aprova aquesta Cambra, 
i li digui, a través deIs Diputats i de l'opinió pública, 
senyors del Govern, quan uns habitants, uns ciutadans 
d'un país o d'una Comunitat Autonoma posen quanti
tat de despesa, quantitat de pessetes dins les seves 
mans, no es perque es traspassin d'un any a l'altre i 
estiguin fent interessos en els bancs, és perque es mi
llorin les estructures d'aquesta illa, és perque es mi
llorin els serveis de la Comunitat Autónoma, vostes no 
ha han sabut fer, i, entre d'altres coses, per aixo, de
manam que aquesta Liquidació es rebutgi i els deim, 
p er favor, si qualque dia, que sera molt tard, esperem, 
tornen a gestionar, ha facin bastant millor, perque així 
no anam enlloc'~ 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula queda oberta 

qüestió incidental. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Deman la parauIa com a Diputat del meu Grup, 

per fixar la posició del meu Grup. 

·t SR. PRESIDENT: 
Pot passar a la tribuna i disposara d'un temps 'de 

deu minuts. 
De totes maneres, si em permet, abans d'intervenir 

com a Diputat, els altres Grups, valen intervenir? No. 
Aleshores, té voste la paraula, Sr. Soler, com a Dipu
tat del Grup Popular. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Gracies, Sr. President. Arriba avui aquí la Liqui

dació del 84, que ha estat, crec, prou debatuda tant 
dins Ponencia com dins Comissió, és a dir, hi ha ha
gut nombroses reunions, quatre o cinc, almanco de Po
n encia i en Comissió, dues, alla on varem tenir tam
bé oportunitat d'escoltar el parer deIs tecnics que ha
vien elaborat l'informe, i el nostre Grup pensa, creu, 
que aquesta Liquidació es pot aprovar. No entrarem 
en l'aspecte de la comptabilització, els dos grups de 
tecnics aquí han mantengut notories discrepancies en 
relació amb si es podia dur a terme una comptabilit
zació d'Administració Local o si es podia dur a terme 
una comptabilització d'Administració Estatal, hem de 
tenír en compte que dins l'any 84, bastants de serveis 
que tenia en aquelIs moments el Govern de la Comu
nitat Autonoma provenien de l'Administració Local, 
que, per altra part, no s'havien assumit les transferen
cíes de personal, d'Intervenció i de Comptabilització 
provinents de l'Administració Central, que s'estava ope
rant, basicament. amb tecnics d'Administració Local i, 
indubtablement, aixo va ser un deIs motius que va pro
vocar aquest aspecte. 

Ara bé, hi ha un punt que ens interessa posar de 
manifest, que és en relació al grau d'execució. El Go
vern mateix ha reconegut que e! grau d'execució dins 
el 84 hagués pogut ser millor, és a dir, valgui per en
davant aquest reconeixement que, a més, el va fer el 
nostre Grup dins Cornissió, ara bé, s'han de tenir en 
compte di verses coses. En primer lloc, el 84 és un any 
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basicament de transferencies, les Conselleries destinen 
basicament tota la seva activitat al procés de les trans
ferencies, i amb aixo, indubtablement, es detreuen unes 
atencions de cap al que es podria dir gestió diaria, per
que el personal, els funcionaris, els tecnics, els polítics, 
etc. que havien de dur a terme aquestes inversions, al 
mateix temps, han d'estar dins tota una tasca de nego
ciació de transferencia amb l'Administració Central. J, 
per altra part, dins els exemples que es posen de mani
fest es diu, per exemple, la Secció 17 d'Obres Públiques 
i la 33 , la del Fons de Compensació Interterritorial que 
és a la que li imputen menor grau d'execució, quant 
a Obres Públiques, practicament el tema se centra en 
el sanejament, en el programa de sanejament, i aquí 
hem de tenir en compte, en primer lloc, que la trans
ferencia de la competencia en materia d'Obres Hidrau
liques no entra com havia d'entrar en vigor en el 84, 
sinó que es retarden les negociacions fin s al 85, indub
t8blement, aquí es produ18 el fet que una competC,:n
cla que la Comunit8t Autonoma havia d'assumir dins 
el 84, que estava ampliament negociada i que era im
minent el Decret dins el 84, posteriorment, per una se
rie d'inconvenients que sorgeixen es posterga fins al 
85, i el grau d'incidencia de la Conselleria d'Obres Pú
bliques en aquesta competencia que no tenia assumida, 
queda, en certa manera, devaluat, pero, arnés, s'ha de 
tenir en compte una cosa des del nostre punt de vis
ta, fonamental, que és que pdtcticament tots els pro
jectes de sanejament es duen a terme en combinació, 
en cooperació, en la coHaboració deIs Ajuntaments 
d'aquesta Comunitat Autonoma, Ajuntaments que apor
ten els seus recursos i que, indubtablement, el fet que, 
primer, una administració hagi de prendre una eleci
sió que, en el cas de la Conselleria d'Obres Públi
ques el tema és bastant senzill, aprovació del pro
jecte del Consell de Govern, pero en el cas dels Ajun
taments, indubtablement, es produeixen uns retards 
que fan que la contractació en aquest aspectc no 
vagi tan accelerada com hauria d'haver anat, és 
a dir, és un tema que s'ha de tenir en compte. Va
ren dir vostes, efectivament, que aixo podia pro
vocar un retard, que no veien que era el sistema. Ara, 
nosaltres, continuam mantenint la tesi que els Ajun
taments turístics als qual se'ls doni un suport per al 
sanejament, per a la construcció de les depuradores, 
són uns ajuntaments que tenen uns recursos, que po
den coHaborar indubtablement a dur a tenue aquesta 
execució i, per tant, la sortida fucil que el Govem d'a
questa Comunitat Autonoma assumis el finan~ament al 
100 % d'aquests projectes, creim que en aquest cas po
dria ser una injustícia, perquees tracta de dur a ter
me projectes amb Ajuntaments que ten en una amplia 
dota ció de recursos. 

Per altra part, es fa l'observació del Fons de Com
pensació Interterritorial, que el grau d'execució del 34 
%, pero és que el Fans de Compensació Interterritorial 
del 84, el període d'execució normal que té, contem
plat per la Llei mateixa del Fons de Compensació, no 
acaba elia 31 de desembre del 84, acaba día 31 de de
sembre del 85, i, en aquest GIS, el que sí des del nos
tre punt ele vista seria greu que es poelria imputar, se
ria el fet que per no haver executat el Fons de Com
pensació del 84 a 31 de desembre del 85, com a con
seqüencia d'aixo, es perdessin recursos de la Comunitat 
Autónoma i passassin a l'Administració Central. AixI) 
és una cosa que el nostre Gnlp entén que no es va 
produir, el Fons de Compensació del 84 va quedar to-

talment executat a 31-12-85, es va complir el termini de 
dos anys que en aquest sentit preveu la Llei del Fons 
de Compensació, i no es va causar cap perjudici en 
aquest sentit a la Comunitat Autonoma. Entenem idó 
que el grau d'execució indubtablement hagués pogut 
ser més elevat que el que ha estat, hi ha unes causes, 
des elel nostre punt de vista que justifiquen aquest as
pecte, i basicament és tenir en compte que el 84, com 
deia al comen~ament de la meva intervenció, va ser un 
any notablement negociador quant a la política de trans
ferencies de la Comunitat Autónoma. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Obrim el torn de replica. Volen intervenir? 
El Sr. Sebastia Serra i el Sr. Josep Alfonso. 
El Sr. Sebastia Serra té la paraula, disposa d'un 

temps de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Aquest Portaveu compren 

que en aquests moments el mal glop que ha de passar 
el Conseller d'Economia, Hisenda i Prcssuposts, Sr. 
Soler, és gros, i ho compren perque si agafam els in
formes deis tecnics, és igual, els tecnics, tant és un 
com els aItres, pagines 24, 27, 27, de Ramis Barreiro, 
24 de Fleixas Carlos, 16, Fleixas Carlos, 18, Ramis Ba
rreiro, pagines 228 a 232-38, de Carlos Fleixas, etc., etc., 
si agafam tots aquests estudis que tenim i que s'han 
fet tan laboriosos i han estat tant de temps, ens tro
bam amb moltes contradiccions. Ens trobam amb mol
tes contradiccions de tipus comptable, amb moltes con
traeliccions a 1'hora d'analitzar, realment, quina ha es
tat la gestió pressupostaria l'any 84, que era el segon 
pressupost d'aquest Govern de la Comunitat Autono
ma i, per tant, un pressupost ja madurat, no discutim 
el del 83, discutim el del 84, quan ja vostes havien 
creat i organitzat l'entramat administratiu, quan ja 
havien contractat malta de gent i quan ja rodava per
fectament l'Administració Autonómica ens trobam que, 
en aquests moments, només podem dir una cosa, l'únic 
que avui ha fet voste aquí, Sr. Soler, és elonar-nos ex
cuses de mals pagadors, de mals pagadors, excuses d'un 
endarreriment molt gros dins tot el que és 1'hora de 
pagar, fins i tot, l'hora de tramitar expedients dins les 
diverses Conselleries, a j'hora d'haver gastat, també 
han gastat poc amb el que és gestió ordinaria, amb el 
que és el tema important ele la gestió política i, en de
finitiva, nosaltres comprenem el seu mal glap avui, 
pero vaja, aixo no són més que excuses de mals paga
elors, i ens reiteram completament amb el que hem 
elit anteriorment. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. 
Sr. Alfonso, té voste la paraula. 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aques

ta vegada, Sr. Soler, com li deia el Sr. Serra, voste no 
ha pogut apagar 1'incendi, no hi ha hagut manera. Li 
hem dit que havia presentat un saldo de gestió pres
supostaria que no és vertadera, que és falsa, segons els 
quatre tecnics, no ens ha contestat aixo, i que, com a 
mínim, és falsa, de 71 milions de pessetes, i no ens 
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contesta perque no es pot contestar, perque el que se'ns 
du aquí a aprovar és una xifra no vertadera, falsa. Aixo 
és incontrovertible, i no són ajustaments comptables, 
aixo, cap deIs tecnics no diu que sigui un ajustament 
comptable, i a la Comissió, els quatre, bé, els tres, els 
tres, perque n'hi va haver un que no va voler contes
tar, varen dir que era així. NosaItres, en aquest aspec
te formal, li deim, se l'endugui i ens el presenti bé. 
Res més. No m'ha contestat, ha dit que l'Administra
ció Local, etc., no m'ha contestat a veure si s'ha apli
cat o no la Llei de Pressuposts del 84, no m'ha con
testat. Perque no pot contestar, perque la veritat és 
que no s'ha aplicat, ha dit que ha aplicat Administra
ció Local. No haguessin tengut inconvenients, perque 
vostes tenen majoria juntament amb el Grup Regiona
lista, que la Llei de Pressuposts del 84 ho haguessin 
dit, pero, dar, no ho podien dir, -havien de fer una al
tra cosa, i han fet una aItra cosa per justificar una 
despesa que realment no s'ha produi:da. 

Pero ens ha dit, i en aixo sí que hi ha entrat, par
lant de rebot del Fons de Compensació, que dar, que 
era el primer any, nosaltres deim el primer any i mig, 
primer any i que aquest primer any s'havia de com
prendre que hi havia moltes transferencies, etc. No 
vulgui enganar els Diputats, ni els seus ni els de 1'0-
posició, no vulgui vendre gat per llebra. 

Sr. Soler, el Capítol VI d'inversions del 1985 és 
el 48 %, estam exactament igual un any després, i a 
part del Fons, el Fons és 84 i 85, sí, ja ho sabem, pero 
vostes són inca{,:os d'invertir. Cultura baixa la inversió 
el 85, en lloc del 68, el 62 %. Obres Públiques, en lloc 
del 48, el 41 %. Jo crec que la demostració de mala 
gestió o de nuHa gestió, o que no han sabut dur en
davant el Govern, no importa dir res més. Crec que 
és molt mal de fer defensar aixo, Sr. Soler. I jo li de
manaria a veure si hi ha qualque Conseller que s'atre
veixi a sortir, a defensar el seu pressupost, a defen
sar aquesta execució del 84, si n'hi ha quaIcun, que 
surti aquí i digui, no he fet inversions perque m'he 
equivocat, com en sanejament, m'he equivocat en el 
planejament i no he pogut gastar, no només en el 84, 
no he pogut gastar ni el 85, el 26 % el 85, i el 86, que 
ens sortira, ja no ho discutirem en aquesta Cambra, 
sera a una aItra, sera el mateix local, esperem, sera un 
aItra, pero anirem per alla mateix. El 61 % de viven
da, el 85, també. Tot esta igual. 

Té una mala papereta, Sr. Soler, molt dolenta. La 
veritat és que possiblement, en aquests moments po
lítics, voste no hagués hagut de defensar aquesta liqui
dació, perque la seva feina en aquests moments no és 
defensar el que hagi fet el Conseller d'Obres Públiques 
o el que hagi volgut justificar el Conseller de Cultura 
o el que hagi deixat de fer el Conseller de Sanitat, que 
no n'he parlat, pero el Conseller de Sanitat, el 85, em
pitjora d'una forma increi:ble, passa del 82 % que deiem 
al 45 % d'inversions. Jo voldria saber que és el que 
vos tes han fet. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Soler. 
Continua parlant com a Diputat? 
Torn de contrareplica, disposa d'un temps de cinc 

minuts. 

EL SR. SOLER CLADERA: 

Sí, gracies, Sr. President. Sr. Alfonso, jo no he ven-

gut a donar cap justificació, sinó senzillament he ven
gut a exposar unes motivacions que estan recollides 
als informes deIs tecnics, que fan que aquesta Liqui
dació del 84 pugui ser aprovada. 1, al mateix temps, i 
aixo sí que ho vull posar de manifest, la Liquidació del 
83, a la qual no hi varen entrar tan profundament, qui 
li va fer una auditoria va ser el Tribunal de Comptes, 
i s'estava usant dins la Liquidació del 83 la mateixa 
tecnica d'Administració Local. I l'única recomanació 
que va fer en aquest sentit el Tribunal de Comptes era 
que comprenia el perque es feia aixo i recomanava que 
progressivament, no d'un any per l'altre, no de cop, 
sinó que progressivament, s'anassin adaptant les es
tructures d'Administració Local que tenia la Comuni
tat Autonoma heretades del Consell General Interinsu
lar a l'Administració Estatal, i aixo és una cosa, pre
cisament, que es va iniciar, que s'esta duent a terme 
i que, al 86, any en el qual s'assumeixen ja tots els 
serveis, tant d'lntervenció com de Comptabilitat de 
l'Administració Central, que s'usara ja, d'una manera 
rotunda aquesta tecnica. Indubtablement, no vulgui 
amb aixo, voste passar l'arada davant del bou, i una 
cosa que el Tribunal de Comptes dins el 83 dóna per 
bona, li dóna, per així dir-ho, les benediccions a aques
ta tecnica concreta, voste no la vulgui impugnar. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Srs. Diputats, de les seves interven-
cions. . 

I passam a la votació i deman a la Cambra: apro
va aquesta Cambra el Compte de Liquidació correspo
nent al Pressupost per a l'exercici 1984: 

Sres. i Srs. Diputats que aprovin aquest Compte 
de Liquidació, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moItes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor de l'aprovació, 27 

vots; en contra, 25; abstencions, cap. Queda aprovat el 
Compte de Liquidació del 1984. 

V.-) 

Quant al Compte de Liquidació, punt següent de 
l'Ordre del Dia, de la Cambra, d'aquesta Cambra, la 
Mesa del Parlament va remetre oportunament a tots 
els Grups PoIítics el referit Compte de Liquidació per 
a l'exercici de 1986, no havent fet, cap Grup, cap ob
servació. Se sotmet a l'aprovació d'aquesta Cambra 
d'una manera directa i es demana: 

Sres. i Srs. Diputats, aproven vostes aquest Comp
te per assentiment? 

Moltes gracies, queda aprovat el Compte. 

VI.-) 
Per últim, el darrer punt de l'Ordre del Dia feia 

referencia a la necessitat d'acomplir la Disposició Tran
sitoria Primera de la Llei de Sindicatura de Comptes, 
aprovada per aquesta Cambra per a l'elecció de Sín
dics de Comptes d'aquesta Comunitat. Ara bé, no ha
vent fet arribar els Grups Polítics proposta de nom 
deIs Síndics a aquesta Presidencia per tal de sotme
tre'ls a votació, queda decaigut aquest punt de l'Ordre 
del Dia. 
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1 em resta, per últim, com a dalTce Pie d 'aques ta 
Legislat ura, agrair.los molt sincerament. en nom del 
poble balear que representam, la seva feina reta du
I(lnt aqucsls quall'c anys, d'una manenl constnn! i po-

sitiva, jo cree que és un treball que quedara ¡ que eos 
sera reconcgut pels nos tres conciutadans. Moltes grn
des, Srs. Diputa ls. de la sev;) coHaboraci6. Queda can
elos aquest )' Ie. 
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