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SU MARI 

1.-) Preguntes: 1) R.GE núm. 451/88, presentada pel Diputat Sr. loan López i Casasnovas, del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, amb la Jormulació següent: 

«Pensa el Govern de les JIles Balears acabar amb la diglossia que es desprén de les seves publicacions, 
com ara VIDA MUNICIPAL, i en conseqüencia, aplicar criteris de normalització lingüística?». 

2) R.G.E. núm. 513/88, presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
amb la formulació sef<üent: 

«Quines proves té la Conselleria d'Agricultura i Pesca que /'incendi de Fornalutx de dia 20 de marr; 
Jou causal per excursionistes?». 
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3) R.G.E. núm. 519/88, presentada pel Diputat Sr. loan Mayal i Serra, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
amb la formulació següent: 

«Quina és {'actitud del Govern de la CA.lB en relació al rebuig del requeriment previ d'incompeten
cia de l'article 16 del Decrel 1494/1987 del MOPU?». 

4) R.GE núm. 526/88, presentada pel Diputat Sr. loan Nadal i Aguirre, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
amb la formulació següent: 

«Per que no s'havia procedit al tancament de l'edifici d'apartaments denominat Casa de Suecia, ja 
que es tenia coneixement que la seva explotació era il·legal?». 

5) R.GE núm. 527/88, presentada pel Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA 
amb la formulació següent: 

«Pensa millorar el Govern de la Comunitat Autónoma l'accés de la carretera Palma-Valldemossa a 
la zona deis edificis de la Universitat de les Illes Balears?». 

6) R.GE núm. 528/88, presentada pel Diputat Sr. laume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentan' 
SOCIALISTA, amb la formulació següent: 

«El mes de desembre del 1987 el Conseller d'Obres Públiques va remetre escrit a l~juntament de 
Felanitx pel qual se I'advertia que, si en un termini de tres mesos no se corregien les deficiencies 
de l'adaptació i revisió del Pla General d'Ordenació de Felanitx, es declararia la caducitat de l'expe
dient i la subragació de les competencies per part de la Comissió Provincial d'Urbanisme per a proce
dir a l'esmentada correccid., 
S'ha declarat la caducitat de l'esmentat expedient?». 

7) R.G.E. núm 529/88, presentada pel Diputat Sr. Miquel Oliver i Massuti, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, amb la formulació següent: 

«En quina situació es troba la direcció del Centre Insular. de Salut d'Eivissa i Formentera?». 

8) R.GE núm. 530/88, presentada pel Diputat Sr. Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
amb la formulació següent: 

«Es cert que es cobren per la Conselleria de Sanitat 17.500 Pts. als alumnes admesos al curs de Di
plomats en Sanitat, mitjanfant l'emissió de dos rebuts, un de 2.500 Pts. en concepte de matrícula, 
i I'altre de 15.000 Pts. per dret d'assistencia al curs?». 

9) R.G.E. núm. 540/88, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Grup Parlamentari PSM
EEM, amb la formulació següent: 

«Per que el Govern de la CAIB ha incomplit la Disposició Primera de la Llei de Pressuposts del 1988 
que diu: «El Govern de la Comunitat Autónoma de les JIles Balears, en el termini de dos mesos 
des de l'entrada en vigor de la present Llei presentara al Parlament de les Illes Balears un Projecte 
de Llei sobre el Regim d'Inspeccions i Sancions de la Comunitat Autonoma de les IlIes Balears?». 

10) R.GE núm. 536/88, presentada pel Diputat Sr. loan Mayal i Serra, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
amb la formulació següent: 

«El procés de reforma i ampliació de la Carretera des Pujols de La Sabina de l'IlIa de Formentera 
afecta una de les úniques quatre arees Naturals d'Especial Interes de les Balears i Pitiüses, protegi
da per Llei d'aquest Parlament. Aquestes obres d'ampliació poden tenir una relació amb l'abandona
ment de l'activitat salinera i piscícola i sens dubte una subsegüent degradació paisatgística de les Sali
nes de Formentera. 
Atesos aquests precedents: 
Quin ha estat el taran na de la Conselleria d'Obres Públiques en la tramitació i execució de les obres?». 

JI) Informe de la CODÚssió de Peücions 

JII) liquidació del Pressupost del Parlament de les mes Balears corresponent a I'exercici del 1987 

IV) InterpeJ.lacions: 1) R.G.E. núm. 1081/87, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM relativa a la proble
matiea de la dona de les IlIes Balears. 

2) R.G.E. núm. 153/88, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la política d'organitza
ció de la Conselleria d~gricultura i Pesca en relació al traspas de competencies als Consells Insulars. 
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V) 
propostes de Resoludó presentades a l'arnntprojecte del IUnel de Sóller: 1) R.G.E. núm. 157/ 88, presenta

des pel Grup Parlamentad PSM-EEM 

2) R.G.E. núm. 167/88, presentades pel Grup Parlamentad CDS. 

3) R.G.E. núm. 168/88, presentades pel Grup Parlamentari d'UM 

4) R.G.E. núm. 170/88, presentades pel Grup Parlamentari AP-PL. 

5) R.G.E. núm. 172/88, presentades pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

VI) Proposicions no de L/ei: 1) RG.E núm. 1295/87. pn?Sentada pel Crup Parlamentari PSM-EEM, relativa 
al jinanr:ament públic de Sindicats i Treballadors de Petlta i Mitjana Empn?Sa a les files Balears. 

2) RCE núm. JJ11/87. presentada pel Crup Parlamentari AP-PL, relativa a inftastructura hosptlaklria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, bones tardes i benvinguts. Comen

<;am, amb aquesta sessió, un període de treball amb plenaris 
i, com vostes saben, és norma d'aquesta Presidencia aplicar 
el maxim de tolerancia i respecte a les actitud s deis Srs. Di
putats. Avui, atenent un escrit d'un nombre de Diputats fu
madors, aquesta Presidencia propasa que prenguem un acord, 
amb l'assentiment de tates vosses merces, de contribuir a la 
salut col·lectiva deis Srs. Diputats i a mantenir ciar i trans
parent l'aire que respiram, deixant de fumar al saló de plena
riso El President tendra cura d'avisar, amb un cop de timbre, 
el moment de les votacions. Si no hi ha objeccions, i jo estic 
segur que no n'hi haura, avui es deixa de fum·ar en aquest 
saló de plenaris. 

Moltes gracies. 

(Aplaudiments) 

1.-1) 
Passam a desenvolupar l'Ordre del Dia que hi ha as

senyalat pel dia d'avui, i comen<;am pel punt l referit a Pre
guntes. 

Per formular la Pregunta registrada amb el n? 451/88, 
sobre publicació de la revista «Vida Municipal», té la parau
loa el Diputat Sr. loan López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Srs. Diputats, Sres. Diputades. Sempre hem afirmat que 

no cal una llei de normalització lingüística, no cal tant, al
manco, com la decidida voluntat d'una política d'assolir nor
malitat cultural. A1eshores, hem vist que les publicacions que 
duen endavant les diverses Conselleries, no nomes la Conse
lleria Adjunta a Presidencia, sol en tenir una presentació bi
lingüe, bilingüe fins al punt de traduir temes com «Matri
monis», «Matrimonios», «Moviment Natural de Població», 
«Movimiento Natural de Población», a<;o sí, les portades són 
unilingües. Entenem que a<;o és una qüestió preocupant, per
que indica una ideo logia lingüística molt concreta, que cau 
dins la diglossia, sobretot la diglossia s'ha pogut comprovar 
d'una manera c\aríssima dins la publicació del ButlletÍ «Vida 
Municipai» o «Vida Municipal», perque no sé com s'ha de 
llegir, ates el contingut de la revista. 

La pregunta és escueta, di u, si pensa el Govern de les 
IIles Balears acabar amb aquesta diglossia que es despren de 
les seves publicacions i, en conseqüencia, aplicar d'una vega
da criteris de normalització lingüística a1s seus textos . 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar la Pregunta, té la paraula el Vice-president, 

Sr. Huguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT (loan Huguet i Rotger): 
Gracies, Sr. President. La contestació també sera escue

ta, no solament ho pensa fer el Govern de la Comunitat Autó
noma, sinó que és una de les missions fonamentals aplicar 
i fer aplicar la L1ei de Normalització Lingüística. No obs
tant a<;o, també ja s'ha de dir molt clarament, que no gau
dim, en aquest moment, de personal suficient per fer efecti
va dins tots els ambits de I'administració autonómica, 
I'autentica normalització lingüística i que a<;o és un procés 
lent, pero és un procés en el qual hi estam tots compro mes
sos i, en aquest sentit, Ji puc manifestar que de cada vegada 
intentarem millorar les nostres publicacions, les nostres ac
tuacions i les nostres comunicacions. 

Moltes gracies, Sr. President 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar, Sr. Casas novas? 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sí, Sr. President. Entenem que la voluntat queda mani

festada, pero, realment, els fets són controvertibles. Perqué 
realment personal suficient n'hi deu haver per fer una part 
d'aquesta revista en catala, i precisament aquesta part de re
vista, fixin-s'hi bé. es refereix als reportatges de caracter mu
nicipal, de caracter local, de caracter més tost reduccionista, 
mentre que els reportatges tecnics, la informació jurídica, la 
coordinació de seguretat ciutadana, les competencies de Con
selleries i A1caldies, vénen en castella. A1eshores, aquest és 
un criteri diglóssic, dues llengües, dues funcions, funcions di
ferenciades. Si manca personal, realment es pot fer igualment 
una feia de normalització lingüística aplicant el criteri uni
lingüe, perque obviament manco feina, manco feina i manco 
doblers, perque ·Ies publicacions seran més senzilles. 
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La [)regunta queda a l'aire, és a dir, el Consell Insular 
de Mallorca per posar un exemple, so l fer les seves publica
cions en catala, ho fan també molts Ajuntaments de les lHes 
Balears, el Govern de les Illes BaJears, primera institució auto
nómica, pensa aplicar el criteri de llengua própia de les llles 
Balears a les seves publicacions, sí o no? 

EL SR. PRESlDENT: 
El Sr. Huguel té la paraula. 

EL SR. VICE-PRESlDENT (loan Huguet i ROlger): 
Cree que ja li he contestat aban s, sí, peró també clins 

les nostres possibilitats. Vo~te sap amb quin personal comp
ta la nostra Comunitat AutÓnoma, voste sap precisament que 
molt del nostre personal ha estat transferit de l'Administra
ció CentraJ i que, per tant, hi ha impossibilitats que en aquest 
moment fan que mol tes d'aquestes publicaeions no puguin 
sortir en la nastra llengua. En el cas coneret a que fa refe
rencia, Ji puc dir que el proper número, sortira precisament 
publicat íntegre en la nastra Ilengua. 

I.-2) 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la Pregunta registrada amb el n ~ 513/88, 

sobre I'incendi de Farnalutx, té la paraula el Diputat Sr. Ra
mon Orfila i Pons. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Gracies, Sr. President. Els diaris de Mallorca, de dia 22 

de mare;: passar, es feien ressó que I'incendi forestal que va 
as solar algunes hectarees de bosc al terme de Fornalutx ha
via estat causat per excursionistes. Aquesta notícia ha gene
rat un cert malestar dins el col ·lectiu d'excursionistes de Ma
ll orca, de les lIles, fins i tot, que s'ha vist acusat de manera 
generica, i és per aixó que formulam aquesta pregunta: Qui
nes proves té 1<1 ('onselleria d'Agricultura i Pesca que aquest 
incendi de Fornalutx de dia 20 fos causat per excursionistes? 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar la Pregunta, té la paraula el Conseller 

d'Agricultura, Sr. More)'. 

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

Sr. President. Evidentment, nosaltres no tenim 
cap prova que l'incendi de Fornalutx fos causat per 
excursionistes, per una raó molt senzilIa. Com sap vosté, 
un incendi provocat és un delicte, i si nosaltres tenguéssim 
proves o evidencies, si sapiguéssim qui eren els culpables 
o qui és el col·lectiu culpable, evidentment la nostra 
obligació, i així ho haguéssim fet, ja, era presentar la 
corresponent denuncia, és que no tenim proves concretes 
que aixó hagi estat així. El que sí va passar va ser un 
comentari, tal vegada no massa afortunar, peró que en el 
transcurs d'aquest incendi es va produir, va ser que va parei
xer evident que. en aquest cas. I'incendi no hélVla estat pro
vocat per col·lectius d'agricultors, sap voste que moltes vega
des, aquests incendis provocats encara que la paraula 
provocats pareixi intencionada, no tots són intencionats, molts 
d'aquests incendis provocats es produeixen per falta deIs ma
teixos agricultors que no controlen bé els foes que fan, no 
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va ser aquest el cas, i pareixia esser, hi havia una sospita, 
sospita sí, que fos causa de, jo no lene per que pensar que 
intencionadament, sinó que fas cau sa d'un mal ús del foc 
el'un grup d'excursionistes, i així es va dir, peró proves ni evi
dencies, no en tenim, si les haguéssim tengut, ja serien als 
Tribunals. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Orfila, té la paraula. 

El SR. ORF1LA I PONS: 
Gracies, Sr. Presiden\. Jo crec que el Conseller ho ha 

dcixat ciar, poe afortunat el comentari, si no hi havia proves 
i essent ciar que aquest és un delicte penat, cal anar espe
cialmenl viu, cal esser especialment prudent a I'hora d'acu
sar qualsevol col·lectiu, sigui aquest col· lectiu d'excursionis
tes, sigui un col·lectiu de pagesos, com s'ha fet altres vegades, 
i jo cree que amb tan Illal resullat que aixó ha provocat, al 
contrari del que es pretenia, una actitud de manca o de poca 
co l· laboració per part d'aquests col ·Iectius que són injusta
ment acusats. Jo cree que, anant més viu, essent més pru
dent a I'hora de fer aquests comentaris, aconseguirem molt 
millor aquest objectiu de col·laboració deIs ciutadans que pre
tenim impedir que hi hagi més incendis, perque tots som cons
cients que els incendis, normaJment, són causats per negli
gencies. 

1.-3) 
EL SR. PRESlDENT: 

Per formular la Pregunta registrada amb el n ~ 519/88, 
sobre rebuig del requeriment previ d'incompetencia de l'arti
eJe 16 del Decret 1494/ 1987, del MOPU, té la paraula el Di
putat Sr. J oan Mayol i Serra. 

El SR. MAYOl 1 SERRA: 
Gracies, Sr. Presiclent. Sr. Conseller d'Obres Públiques 

i Ordenació del Territori, aquest Grup, imagin que tots els 
Grups d'aquest Parlament, han conegut pels diaris el rebuig 
del Consell de Ministres del requeriment previ d'incompeten
cia de I'article 16 del Decret 1494/1987, referit a vivendes 
de protecció oficial, i el possible recurs d'inconstitucionalitat 
que di verses autonomies han plantejat com a possibilitat a 
aquest tema. Avui hem vist anunciat un artieJe a un diari, 
per adema, justament, pero la pregunta era formulada i no 
renunciam a tenir un aeJariment o una informació, perque 
nensam que és una qüestió importan!. que po! afectar les 
activitats de l'lnstitut Balear de la Vivencia. Quina és l'acti
tud del Govern enfront d'aquesl tema'? 

EL SR. PRESlDENT: 
Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller d'Ordenació 

del Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 ORDENA
CIÓ DEL TERRlTORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr. Presidente. Sí, con mucho gusto voy a darle 
la información última que tenemos hasta este momento. Evi
dentemente, la actitud del Gobierno no podía ser más que, 
como han hecho otras Comunidades Autónomas, presentar 
ante el Tribunal Constitucional, el correspondiente recurso, 
con independencia y en evitación, precisamente, de los per
juicios que se pudieran irrogar a los promotores y sobre todo I 

j 
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a los futuros adquirientes de viviendas., e.n las mis~as C:0 -

munidades que habíamos hecho requenmIento preVIO de Ill

competencia y que hemos anunciado, y algunas me,consta que 
ht:J1l0~ presentado ya el recur~ü allle el I ~Ibu.nal ~onslltucl?-

al hemos pedido que, con independencia del mIsmo, se rl r-
n , d' 
me con el Ministerio de Obra Pública el correspon lente 
convenio, de acuerdo con un Decreto que, en definitiva, au~
que no nos guste, esta en vIgor, y que, entre tanto se mam
fiesta el Tribunal Constitucional, que al menos no sufra un 
parón la realización de las viviendas de protección oficial de 
que tan necesitados estamos en esta Comunidad y en todas 
las Comunidades españolas. Sin embargo curio,amente. una 
manera absurdamente incomprensible es que el Ministro se 
niega, de una manera absoluta, hasta el momento, a firmar 
este Convenio, de tal forma que dice que no firma convenios 
mientras las Comumdades hayamos presentado recurso con
tra un determinado artículo del Decreto que, entre otras co
sas, prevé esta firma de convenios de colaboración entre Co
munidades Autónomas y Estado. Esa postura es la quc en 
estos momentos está pendiente de diálogo en una reunión 
que no ha sido convocada todavía, que cstaba previsto que 
tuviera lugar antes de Semana Santa, que por dificultades 
de pasajes no había manera de coincidir en una fecha todos 
los Consejeros de todas las Com unidades, j unto con el Mi
nistro, para discutir conjuntamente el problema planteado, 
yo recuerdo que es un problema que afecta al 63U7o del Plan 
Nacional de Vivienda, y se pospuso para después de la Se
mana Santa. Curiosamente. antes de haher sido convocados 
nuevamente, nos hemos enterado, de una manera oficiosa, 
a través de la prensa, de que el Director General sí se ha 
reunido con las Comunidades de Valencia v Andalucía que. 
corno se sabe, de las siete, son las dos únicas que están regidas 
por Gobiernos socialistas. Con estas SI se ha reumdo el Di
rector General, pero con las otras, todavía estamos pendien
tes de convocatoria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. Jo agraesc aquesta informació al 

Conseller, pero, a la vegada, voldria pregar-li que, en temes 
com aquest, on el Parlament pot tenir alguna cosa a dir, el 
tengui en compte i procurem tenir aquesta informació sem
pre amb la maxima puntualitat. 

Gracies. 

I.-4) 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la Pregunta registrada amb el n? 526/88, 

que \·ersa sobre I'edifici d'apartaments denominat Casa de 
Suecia, té la paraula el Diputat Sr. Joan Nadal i Aguirre. 

EL SR. NADAL l AGUIRRE: 

Sr. President: Ens hagués agradat que el ConselJer de 
Turisme fos aquí, per contestar la pregunta que formulam 
sobre el tragic incendi que va succeir dia 17 de mar¡; passat, 
on varen morir sis turistes a la Casa de Suecia, quan la Con
selleria, amb posterioritat, va reconeixer que tenia coneixe
ment que aquests apartaments eren il·legals. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar la pregunta, té la paraula el Vice-president, 

Sr. Joan Huguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT (Joan Huguet i Rotger): 
Sí, gracies, Sr. President. Jo Ji demanaria, si el Diputat 

no hi té cap inconvenient, i essent el tema que és, i que des
graciadament la desgracia ja ha passat, si podia ser pos po
sada per al proxim plenari, aq uesta pregunta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Queda pos posada, ido, per al proxim Pie, la pregunta 

que acaba de no ser contestada. 

l.-S) 
Passam a la Pregunta següent, registrada amb el n? 

527/88, per formular-la, té la paraula el Diputat Sr. Damia 
Pons i Pons. i es refereix a la millora de la carretera Palma
Valldemossa. 

EL SR. PONS 1 PONS (DA!\lIÁ): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La pregunta es refe

reix exactament que la carretera de Valldemossa és la que 
dóna accés a la zona universitaria, en aquesta zona s'ha pro
dui"t un increment de transit important, a partir d'una carre
tera que és relativament estreta i que quan hem d'anar des 
de Palma, concretament a la Universitat, l'accés és difícil, un 
vehicle que se situa en aquesta posició atura el lransit que 
transcorre des de Palma a Valldemossa, a causa de I'estretor 
d'aquesta via. Cree que és necessari que es plantegi una mi
llora d'aquest accés, abans que es produeixin les desgracies 
que són previsibles, n'hi ha hagudes algunes, encara que han 
tengut caracter lIeu, pero abans que es produeixin accidents 
greus i de consequencies irreversibles, ens agradaria que el 
representant del Govern pertinent, ens digués quina millora 
pensa introduir en un tema que milloraria I'accés als nos
tres edificis univer'llans. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la paraula el Conseller d'Ordenació del 

Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 ORDENA
CIÓ DEL TERR1TORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sí, únicamente para con
firmar, como ya fue anunciado en su día por el Director Ge
neral de Obras Públicas de la Conselleria, que efectivamente 
se es consciente de este problema y está en estudio la am
pliación de la carretera, precisamente hasta, en principio, hasta 
el campus universitario. Esto ya fue anunciado en su día y 
además creo que en la Sede de este Parlamento, por el Di
rector General de Obras Públicas. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (DAMIÁ): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo li agraesc que les 

coses que Ji demanam, sempre estiguin previstes, pero també 
li vull recordar que quan el Sr. Carbonero li va demanar una 
previsió d'unes millares de la via de cintura, alla on conflueix 
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el final del carrer General Riera, voste també va dir uns ar
guments semblants, que era previst. A hores d'ara, encara no 
hi ha hagut cap millora i hi ha hagut accident. Jo esper que 
es dugui la celeritat necessaria perque, com vos te mateix va 
dir una vegada al Sr. Carbonero, no hagim de parlar amb 
víctimes irreversibles, a conseqüencia d'una falta de celerita! 
del Govern de la Comunitat Autonoma. 

M aires gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Conseller d'Ordenació del Territori, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDENA
CIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Yo le rogaría autori
zación para poder contestar al Sr. Pons, que ha salido total
mente fuera del tema que teníamos en debate, pero si usted 
no tiene inconveniente, yo le quisiera contestar también. El 
caso es esencialmente distinto del que se planteó con el Sr. 
Carbonero, y yo también podría decir que es curioso que se 
hagan las preguntas de las cosas que ya hemos anunciado 
que vamos a hacer, para después poder anunciar que se ha
cen porque ustedes las han preguntado. En eso, repito que 
el Director General de Obras Públicas había anunciado, ya, 
en este Parlamento y en los medios de comunicación, que 
estaba en estudio la ampliación, concretamente la amplia
ción, no había hablado en .concreto del giro a la izquierda, 
pero sí de la ampliación de esta carretera, hasta el campus 
universitario. 

Cosa distinta era la del Sr. Carbonero, que yo lo que 
dije es que no tenía conocimiento de que hubiera un proble
ma concreto que él me denunció y que ha sido solucionado. 
Que esté a su gusto o no esté a su gusto, es distinto, pero 
concretamente, los discos de anuncios de semáforos que es
taban previstos y de final de autopista, éstos están coloca
dos, les guste o no les guste a ustedes. El caso es absoluta
mente distinto. 

En cuanto al tema de hablar o no hablar de muertes 
en carretera, creo que tendremos oportunidad de hacerlo en 
días sucesivos. 

1.-6) 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la Pregunta registrada amb el n? 528/88, 

referida al Pla General d'Ordenació de Felanitx, té la parau
la el Diputat Sr. Jaume Carbonero i Malberti. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Moltes gracies, Sr. President. És una pregunta dirigida 

directament al Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del 
Territori, i fa referencia a la trarnitació de I'aprovació defini
tiva del Pla General de Felanitx, que es troba en aquests mo
ments en aquest tramit, d'aprovació definitiva, i segons sa
bem, la Comissió Provincial d'Urbanisme, el Govern de la 
Comunitat Autonoma, ha remes un escrit a l'Ajuntament de 
Felanitx, demanant que esmeni les deficiencies que estan as
senyalades en un termini maxim de tres mesas a partir del 
desembre del 87, i se Ji adverteix que, de no haver fet aques
ta correcció, se subrogaran les competencies, es declarara la 
caducitat de l'expedient, i la Comunitat Autonoma se subro
gara les competencies d'aquesta correcció i, per tant, es po-

dra tenir de manera relativament fixada I'aprovació definiti
va d'aquest Pla General. 

La pregunta és molt concreta, s'ha produi"t aquesta de
claració de caducitat de I'expedient? 

Gracies. 
EL SR. PRESIDENT: 

El Sr. Conseller d'Ordenació del Territori té la raraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDENA
CIÓ DEL TERRlTORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, gracias, Sr. Presidente. No, Sr. Carbonero, no se ha 
declarado la caducidad del expediente, porque, de hecho, el 
propio ayuntamiento lo ha declarado caduco desde .,el mo
mento en que tomó el acuerdo de pasar a redactar unas nor
mas subsidiarias en substitución de esta modificación de Plan 
General, consecuentemente huelga declarar un expediente ca
duco, cuando el Ayuntamiento ya ha iniciado otro en su sus
titución. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Diputat Sr. Carbonero, té la paraula. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Gracies, Sr. President. Sr. Saiz, voste diu que l'Ajunta

ment de Felanitx ha passat d'una tramitació que es trobava 
en tramit d'aprovació definitiva i que aquesta aprovació de
penia exclusivament ja que es complissin uns terminis i la 
competencia passas a la Comissió Provincial d'Urbanisme, 
ha passat a un altre tramit llarguíssim d'iniciar la redacció 
d'un altre instrument de més baix rang, de més baixa cate
goria, que són unes normes subsidiaries. Jo crec que voste 
és conscient del que significa per a un municipi trobar-se en 
una situació de manca de planejament actualitzat, a. pesar 
que tengui un planejament. pero que no és actualitzat, i que 
la competencia, !'obligació de la Comissió Provincial d'Ur
banisme, de la Conselleria d'Obres Públiques, que els muni
cipis gaudeixin d'aquests instruments, feta, manifesta, a tra
vés d'un escrit del mateix Govern, exigint que s'acomplissin 
aquests darrers tramits, aquestes darreres deficiencies, per po
der aprovar, de manera definitiva," aquest Pla General, posa, 
a aquest municipi, una altra vegada, en una situació anoma
la, des d'un punt de vista de planejament municipal. És a 
dir, que com aconseqüencia d'una actuació que nosaltres tro
bam positiva, jo ho vull dir aquí, de la Comissió Provincial 
d'Urbanisme, del Govern de la Comunitat Autonoma, d'exi
gir que es compleixin els terminis, que els municipis gaudei
xin de planejament, que es faci cas a les instruccions que 
es van donant, com a contestació a aixo, el municipi canvia 
i en lloc de rematar aquest planejament, que ja era absolu
tament obligat a fer-ho, comenc;a, una altra vegada, una tra
mitació d'un planejament, una redacció d'un planejament, 
endemés, de categoria inferior. Voste hi esta d'acord, amb 
aixo? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Sr. Conseller d'Ordenació del Territori, té la 

paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDENA
CIÓ DEL TERRI1DRI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Carbonero, yo creo 
que el tramite de preguntas es para que se dé una informa-
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no para preguntar si se está de acuerdo o no con una 
. municipal, en cualquier caso, evidentemente, no se 

-~'Hdl •• !... voy a contestar. Creo que ya he repetido aquí reiteradas 
mi absoluto respeto por la autonomía municipal, pero 

que además éste no es solo un respeto político, sino que 
algún caso en que un ayuntamiento no quiso aceptar las 

ficaciones impuestas, las deficiencias impuestas por la 
omisión de Urbanismo, y entonces pretendió renunciar a 

a tramitación de esta modificación de planeamiento. Este 
acuerdo municipal fue impugnado por la Conselleria de Or

enación del Territorio y el recurso fue perdido por la vía 
cho, 'udicial, reconociéndose en la Sala de lo Contencioso que 
el rn4 el Ayuntamiento, mientras no estuviera aprobado definitiva
IS no ,¡Jl1ente un Plan General o una modificación o cualquier ins
:! PI lrwnenLO de planeamiento tenía perfecto derecho, en cual
Ite Quier momento a sustituirlo por otro. Consecuentemente, eso 
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aYa 
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la 
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e
te 
'n 
Ir 
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es lo que ha hecho en estos momentos el Ayuntamiento de 
Felanitx. Que eso esté bien hecho o esté mal hecho, me gus
te o no me guste, creo que son cosas que ni usted ni yo de
bemos de discutir aquí. en todo caso, sus compañeros de par
tido. miembros del Consistorio de Felanitx, son los que tienen 
oportunidad, en su Salón de Sesiones, de discutir este terna, 
pero creo que no corresponde en absoluto a esta Cámara. 

1.-7) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta registrada amb el n~ 529/88, 
sobre el C~ntre Insular ele Salut d'Eivissa i Formentera, té 
la paráula el Diputat Sr. Miquel Oliver i Massutí. 

EL SR. OLIVER 1 MASSUTI: 
Gracies, Sr. President. Simplement, al Conseller de Sa

nitat, li voldria exposar que sembla que la pla~a de Director 
Medic del Centre Insular de Salut d'Eivissa i Formentera és 
vacant des de fa ja una serie de temps. Ens podria aclarir, 
és la pregunta, ens podria aclarir per que i quina és la situa
ció real i actual de l'esmentada vacant? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Sr. Conseller de Sanitat té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel Oliver i Capó): Gracies, Sr. President. Efecti
vament, aquesta playa de Cap de Secció i Director del Cen
tre Insular de Salut d'Eivissa és vacant a l'actualitat. Aquesta 
playa, en data de 17 de mary d'aquest any passat, es va po
sar a concurs, la provisió d'aquesta playa i va quedar vacant, 
ja que l'única concursant que s'hi va presentar no reunia els 
requisits per a aquesta convoq¡.toria. Les funcions d'aquest 
carrec són actualment desenvolupades pel doctor Ginés Ce
jea Cirer, sense cap c1asse de nomenament ni percepció de 
retribllció ¡er a aquesta pla<;:a de feina. 

EL SR. PRESlDENT 
El Diputat Sr. Oliver, té la paraula. 

EL SR. OLIVER [ MASSUTI: 
Gracies, Sr. Conseller. Bé, em satisfa el que diu, sense 

retribllció. Jo cree que hi ha una incompatibilitat, el doctor 
que voste acaba d'anomenar és el Director de I'Hospital 
d'Ei vissa i Formentera, aleshores, creim que la direcció de 
I'Hospital és incompatible amb la direcció del Centre de Sa-

lut. Jo el que els pregaria és que el més prest possible aques
ta vacant es tregui a concurs i que, en la mesura del possi
ble, es corregeixi rapidament aquesta irregularitat. Jo no cree 
que sigui justificable utilitzar una incompatibilitat per cobrir 
una vacant, crec que hi pot haver interinatges que no entrin 
en aquesta irregularitat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Sr. Conseller té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Sí, Sr. President. Aquest metge, reaJment, és Director de 
I'Hospital, i el Centre de Salut és ubicat dins aquest Hospi
tal. EII, percep, efectivament, com a tecnic de base, unes re
tribucions, i, en tot cas, per la Llei d'Incompatibilitats, la 
incompatibilitat toca efectuar-la alla on excerceix el ca rrec 
principal, en aquest cas, no so m nosaltres, com ens trobam 
nosaltres amb casos d'INSALUD, per exemple, no exerceix 
aquesta facultat d'incompatibilitat. Si no s'han posat inte
rins, fins ara, era perque els sindicats i la Conselleria propia 
de la Funció Pública no volien que es posassin interins, es
perant segurament la Llei de Funció Pública. De totes ma
neres, pareix que actualment sí se'n podran posar, almanco 
per un temps. 

Gracies. 

1.-8) . 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta, registrada amb el n? 530/88, 
i referida al Curs de Diplomats en Sanitat, té la paraula el 
Diputat Sr. Antoni Costa i Costa. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies, Sr. President. Només per demanar amb quin 

concepte i sota quina normativa es cobren als alumnes ad
mesos al Curs de Diplomats en Sanitat, 17.500,- Pts., per 
l'assistencia i la matrícula d'aquest cursos? 

EL SR. PRESIDENT 
El Sr. Conseller de Sanitat, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETA~O
CIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. Efectivament, es percep una quan
titat de 2.500,- Pts. segons el concepte 1 de taxa 3~ de la 
Secció I.a de la Llei de Taxes, que preveu la taxa de matrícu
la al curs de Diplomat de Sanitat, segons els criteris de l'Es
cola Nacional de Sanitat, que és la que habilita i reconeix 
I'oficialitat d'aquests cursos. Per a des peses d'assistencia, es 
perceben 15.000,- Pts. que es destinen a les des peses que 
el curs ocasiona: paper, doeumentació, fotocopies, professo
ral, etc., import que permet el seu desenvolupament, i que 
s'ha establert en base al previst per a cursos o cicles de for
mació que no tenguin caracter periodic, com és el cas d'aquest 
cursos, a l'article 15 de la Llei de Taxes de la nostra Comu
rutat Autonoma, i que serveixen per a la compensació d'aques
tes despeses produi'des pel curs, previ informe favorable de 
la Conselleria d'Economia i Hisenda. 1 aquest import es fixa 
a la vista del pressupost del curSo 

Gracies. 
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EL SR. PRESlDENT: 
El Diputat Sr. Costa, té la paraula. 

EL SR. COSTA l COSTA: 
(Jracie~. 'ir' Pre,iclent Per e1ir qlll" Id conte<;tdcin del Sr 

Conseller em deixd tan insatisfet com la que ha fet abans el 
Sr. Comeller. J m'e.\plicare. b un any, ell~ trobavem en aque~t 
Par lament. a una Comissió d'!nvestigació. alla on ,e'ns va 
dir que es treia a subhasta una playa de I'Hospital Insular, 
i aquesta playa encara es desenvolupa, amb incompatibilitat 
ab,oluta amb la direcció de do~ centres. En aquests moments, 
amb la Uei de Taxes alla on s'especifica el que es cobra per 
assistencia en aqlll"q, CIlr'OS. preveu la matrícula de 2.500,
Pts., a la Uei ~l que vostc ha fet referencia de nivel! nacio
nal, diu que aque,w laAd ue matrícula comporta ja totes les 
despeses d'assistencid. Per tanl. es cobra una taxa absolutd
ment irregular, es cobra una taxa irregular, amb un agreujant, 
J es que aquesls cursos es Jan nome" naluralmenl, a la capI
tal de la Comunitat Autonomd, a Palma. Aixo té uns costos 
afegits per tots els alumnes que hi vénen de les iIles de Me
norca i d'Eivissa o de Formentera i que, a més d'aquests cos
tos no se'ls dóna cap ¡ipus d'ajuc\a, i han de ser recorre
guts pels alumnes, amb la qual cosa, no és un cost de 
17.500,- Pts. per als alumnes de les altres iIles, sinó un cost 
molt més elevat. Creim que no és l'esperit d'aquests cursos, 
que tenguin uns costos tan elevats per a alguns deis alumnes 
que hi assisteixen, i que no és l'esperit de la Uei de Taxes 
ni I'aplicació correcta quant que es cobri una quantitat que 
no ve prevista específicament per les despeses d'assistencia, 
hi ha des peses de matrícula a tots els estudis que preveuen 
ja les des peses d'assistencia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Sr. Conseller de Sanitat té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SO
el A I (Gabriel Oliver i edrÓ): 

Gracies, Sr. President. Ha mesclat mol tes coses des de 
la Pregunta anterior, amb tota una serie de lleis nacio.nals, 
etc., jo el que li puc dir és que aixo és a la nostra Uei de 
Taxes, pero, a més a més, també li puc dir, sí, I'anicle 15 
de la Uei de Taxes de la nOSlra Comunitat Autónoma ho 
preveu, pero és que a més arnés, és que els cursos que fa 
l'Escola Nacional de Sanitat, també es cobra aquesta quan
titat, i a quasi totes les autonomies on es fan aquests cursos 
de sanitat, també es cobren aquestes laxes. La matrícula, de 
2.500,- Pts., serveix amb prou feines, per pagar el viatge 
i l'estada aquí del professor de l'Escola Nacional que ha de 
venir a assistir als examens d'aquests cursos. 

Gracies. 

1.- 9) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta registrada amb el n? 540/ 88, 
que tracta de la presentació del proj ecte de Ilei sobre regim 
d'inspeccions i sancions, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia 
Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. En el debat deIs Pressuposts de 

la Comunitat Autonoma del 1988, varem denunciar, el nos
tre Grup Parlamentari, que el Govern actuava en una serie 
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de materies,'om la de turisme, sense un regim d'inspeccions 
i SaJl(IUll~ · adequat i que s'hagués fet mitjanyant !leí. Varem 
conmvenir, per unanimitat d'aquest Parlament, amb un can
\. i importan! a la Uei de Pressuposts, que el Govern presen
taria en dos meS05 aquesta Uei sobre Regim c\'lnspeccions 
i Sancions de la Comunital Autonoma, nosaltres afegíem que 
crelem que sectors de I'empresarial d'aquesles iIles, quan feien 
recursos d'alyada conlrd algllnes sancions, sobrelOl en male
ria turística, tenien tota la raó i que, en definitiva, no hi ha
via els instruments jurídics pertinents i la seguretat jurídica 
per poder sancionar adequadament tal com semblava, una 
intencionalitat inicial de la ConselIeria de Turisme i d'altrcs. 
Davant aquest incompliment importanr de la Uei de Pressu
pOSIS del 88, el nostre Grup el que vol saber és per que el 
Govern no ho ha complit i fins i tot, quines intencionalitats 
hi ha perque no vulgui complir aquest manament parla
mentari. 

EL SR. PRESlDENT; 
Per contestar la pregunta, té la .paraula el Vicepresident, 

S·r. Huguet. 

EL SR. VlCE-PRESlDENT (Joan Huguel i Rotger): 
Gracies, Sr. President. Comenyaré pel final. El Govern 

té voluntat de complir amb aquest precepte que estableix la 
Uei de Pressuposts i fer-ho, si és possible, dins l'actual pe
ríode de sessions. A~o, en primer lIoc. Pero crec que la pre
gunta, voste l'ha formulada amb tota seriositat, jo també, 
si el President m'ho permet, li vuIl contestar que amb més 
d'una ocasió, ja sigui via proposicions no de lIei, ja sigui 
via mocions o resolucions, en més d'una ocasió, quan he in
tervengut, he dit que moltes vegades, els parlamentaris eren 
conscients que els terminis fi,<ats per al eompliment de cer
tes actuacions del Govern eren terminis molt curts, i és quasi 
impossible que puguin ser realitzades aquestes actuacions 
dll1~ eb lermlflIS marcats. Aquest cas concret n'és un, en dos 
mesos és impossible fer una lIei d'inspeccions i sancions de 
la Comunitat Autonoma, no fer una lIei d'inspeccions i san
cions únicament i exclusivament en materia de turisme, sinó 
que en la globalitat. Que implica a~o? Aya implica, primerc 
de tot, fer un estudi i una classificauo d'actes i materies sus
ceptibles d'inspecció i de sanció. Una volta es té fet ayO, s'ha 
d'elaborar o s'han de fer uns barems capa~os de fer una c1as-
si ficació concreta, de cadascuna de les sancions del tipus, de 
les inspeccions que es poden realizar, de les quanties, deIs 
recursos que es poden posar davant aquestes sancions. 1 una 1 

volta tenim tot aquest material i aquesta documentació , des
prés és quan s'ha d'elaborar aquest projecte de lIei globalit
zador de totes les inspeccions que pot realitzar cadascun deIs 
departaments de la nostra Comunitat i de les sancions que 
es puguin aplicar. 1 aquest és un procés lent, no es pot fer 
en dos mesos, i crec que tots e1s Diputats en són conscients, 
que no es pot fer en dos mesos. Pero sí que li vull manifes
tar que feim feina amb aquest Projecte de Uei i que dins 
aquest període de sessions, si no hi ha res de nou, entrara 
a la Cambra. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Diputat Sr. Serra té la paraula. 

1 , 
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EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. P resident. Sr. Huguet, les Ilei són per

que e ' compleixin. i si el primer que no le complei és un 
govern , mal els ciutadans compliran les Ileis que els governs 
hagin d'executar o que els Parlamems venguin a bé al>f'Qvar. 
la fa més de tres mesos, en dos mesos el compromÍs del Go
vern quedava cop at, pero és que hi ha un altre J)roblema 
que voste supos que coneix ¡que convé que el nostre Grup 
el digUl una vegada més. "haurien d'acabar d'una vegada 
per lOtes le negoda ions d'importan ts missers de Ci utat que 
negocien amb onselleries del overo rebaixe ub landal 
de les sa ocions o fin i tOL que cls exped icnts s alurio o que 
es vagin relentitzant molt a poc a poquet i que aixo doni 
una impressió bastant flaca, bastant fluixa i, sobretot, d'irre
gularitats constants en mol tes materies de sancions. Nosal
tres advocam i urgim que aquesta Llei vengui al Parlament 
amb urgencia, que la tramitem amb tota urgencia, per, al
menys, fer allo que la democracia preveu, que és la igualtat 
de tots els ciutadans davant la lIei. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Huguet té la paraula. 

EL SR. VICE-PRESIDENT (loan Huguet i Rotger): 
Gracies, Sr. President. Jo cree que ha variat la pre

gunta en la darrera part. Si voste té constancia i coneixe
ment d'aixo i ha qualifica de tan greu, denuncia tot d'una. 
No pot ser venir aquí i dir que el Govern no té voluntat i 
que negocia per darrera í que retura expedients i que retur~, 
fíns i tot, sancions, si voste en té coneixements denuncii'-ho, 
pero no fací aquestes generalitats. En el proxim ConseIl de 
Govern, més de vint sancions en materia de turisme hi van, 

_i a cada Consell de Govern n'hi ha. El que sí s'ha de fer, 
i aquesta és la problemarica que hi ha, és que precisament 
el que voste ha dit, inicialment, amb el que jo hi estic d'acord, 
s'ha de fer un marc jurídic que doni for~a legal a aquestes 
sancions, pero, per fer aixo, o feim una \lei únicament i ex
c\usivament d'inspeccions i sancions en materia de turisme 
o feim una lIei marc que englobi totes les activitats del Go~ 
vero Balear, des de sancions en sanitat, agricultura, indús
tria, ordenació del territori, etc. 1 aquesta és la dificultat, la 
coordinació i establir uns criteris generals per a tots i des
prés criteris específics per a cadascun deIs casos que puguin 
anar sortint. 1 voluntat n'hi ha, i no tatxi el Govern que no 
vulgui complir la lIei, perque no l'hagi presentat, jo crec que 
he donat una justificació, que no el convenc;:, té tot el dret 
de dir, no m'ha convenc;:ut, pero que quan no el convenc;: una 
actuació o uns arguments que li doni el Govcrn, no s'ha de 
po~er qualificar, no, és que el Govern no té cap interes, per
que de darrera negocia amb advocats o missers, no sé com 
ho ha dit. Si voste sap casos concrets, denuncü-los. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR_ PRESrDENT: 
Aquesta Presidencia voldria recordar als Srs. Diputats 

que el Capítol de Preguntes és de preguntes i respostes i no 
de debat. 

1.-10) 

Passam a la darrera Pregunta, assenyalada amb el n~ 
536/88, sobre la reforma i ampliació de la carretera d'Es Pu-

jols a La Sabina a Formentera. Per formular~la, té la parau
la el Diputat Sr. loan Mayol i Sena. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies. Sr. President. La pregunta fa referencia concre

tament a I'ampliació de la carretera de la Sabina a els Pu
jols, ampliada pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera, si 
no estic equivocat, i imagin que revisada, emparada o autorit
zada per la Conselleria d'Obres Públiques, en tant que deten
tadora de les competencies en materia de carreteres i sobre
tot com a responsable del compliment de la L1ei d'Arees 
Naturals d'Especial Interes de Ses Salines d'Eivissa i For
mentera. Aquesta carretera ha sofert un canvi de tra~at que 
ha tallat alguns estanys de la salinera, s'ha ampliat sobre el 
mateix Estany Pudent, ha afectat la vegetació de l'area i ha 
contribuit d'una manera general a la degradació d'aquesta 
area natural afectada greument per I'aturada de l'activitat sali
nera a altres bandes del mateix espai protegit. Suposam que 
aquesta ampliació ha estat autoritzada i supervisada per la 
Conselleria d'Obres Públiq ues i voldríem saber com s'ha fet 
i amb quins criteris. 
EL SR. PRESrDENT: 

El Sr. Conseller d'Ordenació del Territori té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLlQUES I ORDENA
CIÓ DEL TERRlmRI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Bien, yo creo que las 
funciones que tiene la Conselleria en materia de Obras PÚ
blicas no son tantas como pretende el Diputado Sr. Mayol, 
consecuentemente, este proyecto no ha sido aprobado por la 
ConselIeria de Obras Públicas, proyecto de carretera, ni tam
poco le corresponde a la Conselleria de Obras Públicas ejer
cer un control sobre el cumplimiento o no cumplimiento de 
la Ley, en todo caso, no sería de la Ley, sería del Plan Espe
cial de Protección que es el que regula de una manera concre
ta, la Ley no regula nada, lo regula el Plan Especial de Orde
nación, y como un plan provinente de la Ley del Suelo, en ca
so que se hubiese incumplido, sería un problema de disciplina 
urbanística, que le correspondería al Ayuntamiento de For
mentera o, por encima del Consell Insular. En cualquier caso, 
me parece recordar, y lo estoy diciendo de memoria y lo la
mento, porque es que la pregunta la acabo de recibir ahora 
mismo y no he podido tener más tiempo de preparar la res
puesta, lo lamento mucho, me parece recordar que hay una 
nota en la aprobación del Plan, en la redacción o en la apro
bación, no estoy muy seguro, del Plan Especial de Ordena
ción de esta Area Natural, en el que, de una manera concre
ta, se especifica que se permitirán las obras previstas en el 
proyecto de acondicionamiento de esta carretera aprobado es
pecíficamente y concretamente por el Consell [nsular. Con
secuentemente, si las obras se desarrollan de acuerdo con el 
proyecto aprobado, este proyecto está expresamente acepta
do en el Plan de Ordenación. Por otra parte, lo que sí le 
puedo asegurar es que el abandono de la actividad salinera 
no tiene nada que ver con la construcción de esta carretera 
o con la modificación que se impone, el abandono es un 
tema, probablemente por razones económicas que no hace 
al caso discutir en este momento, y desde luego muy ante
rior a la construcción de esta carretera o a las obras de que 
estamos hablando de esta carret.era. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Diputat Sr. Mayol té la paraula. 
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':;R. MAYOL l SERRA: 
No vull entrar en debat, Sr. President, pero he de la-

entar aquesta vegada que la in fo rmació sigui tan ma
sra i només d'una quesrió memorística, de la qual me'n fii, 
en principi, pero que no compleix el que nosaltres voldríem 
haver vis!. Jo vull recordar que la Llei de Declaració de les 
A rees d'Especial lnteres esta firmada pel Sr. Conseller i, per 
tant, hi ha una certa respon sabilitat, com a mínim, política, 
sobre la taula, de savines pluricentenaries, sobre el rebliment 
d'una pan de s'Estany i sobre la interrupció del ta ll ele la 
salinera, que no ten en una relació ele causa-efecte amb la car
retera, pero que són dues causes ele degradació sobre el ma
teix espai natural, i aquesta em pareix que és una situació 
molt lamentable i que, com a mínim, ha de ser duta aquí, 
a nivell de pregunta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Sr. Conseller té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDENA
CIÓ DEL TERRIlDRI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, Sr. Presidente, no para entrar en debate, pero sí para 
contestar nuevamente. Yo quisiera recordar, y lo lamento, tam
bién hablo ele memoria, pero creo que la memoria de todos 
los Diputados es bastante buena, que la Ley simplemente, 
la Ley de Declaración de Areas de Especial Interés dice sim
plemente que se declara área de especial interés, de acuerdo 
con la ley marco, y consecuentemente, lo único que indica 
es que queda declarada como suelo no urbanizable de espe
cial protección y que esta protección será, venelrá regulada 
por un plan de ordenación de los previstos, un plan especial 
de ordenación de los previstos en la Ley del Suelo. Conse
cuentemente, la firma de un Conseller, al pie de esta Ley, 
aprobada por el Parlamento, no tiene nada que ver con las 
normas concretas y las ordenanzas de protección que están 
reguladas por el Plan Especial. Le repito que la ley no regu
la nada, la regulación viene en el Plan Especial, el Plan Es
pecial, por expreso mandato de la ley aprobada por este Par
lamento, es un Plan que desarroll a, de los que está previ sto 
su desarrollo en la Ley elel Suelo, y, consecuentemente, las 
infracciones a la normativa de este Plan, son un acto de in
disciplina urbanística, amparado por la Ley del Suelo, am
parado por la Ley del Suelo, regulado por la Ley del Suelo, 
y la actuación corresponde, repito, al Ayuntamiento de For
mentera y al ConselJ Insular, no a la Conselleria de Ordena
ción del Territorio. 

Gracias. 

Il.-) 
EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el 1 punt de l'Ordre elel Dia, passam a tractar 
el punt n, que fa referencia a l'Informe Anual de la Comis
sió de Peticions. Tenint en compte que l'Informe esmentat 
ha estat remes a tots els Srs. Diputats, aquesta Presidencia 
propasa a les seves senyories la seva aprovació per assenti
ment, si no hi ha cap objecció. 

I1I.-) 
Aprovat, ido, l'Informe de la Cornissió de Peticions, pas

sam al següent punt, que es refereix a la Liquidació deIs Pres
suposts del Parlament de les Illes Balears, corresponent a 

l'exercici del 1987. D'acord amb I'establert a I'anide 30.1. 
del Reglament de la Cambra, la Mesa del Parlament, en s e~ 

sió celebrad a dia 15 de mar¡;: del 88, adopta l'acord de elona 
la seva conformitat de presentar davant el PIe del Parlamen 
la Liquidació elel Pressuposts del 1987, en consequencia 
aquesta Presidencia també sol ·licita la conformitat de l'es 
mentada Liquidació del Pressupost del Parlament de les lile 
Balcars, corresponenl a l'exercici del 1987, a tots els Srs. Di 
putats. Si hi ha assentiment, també la donaríem per aprovada 

IY.1.- ) 
Passam, ido al pum IV de l'Ordre del Dia d'avui, qUt 

es referelx al Capítal d'lnterpel·1acions. 
Comen¡;:am per la presentada pel Grup Parlamentar 

PSM-EEM, registrada amb el n? 1081187, relativa a la pro· 
blematica de la dona de les Illes Balears. Per dur endavan1 
aquesta lnterpel·lació, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia 
Sena i B usq uets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Intentarem 

estructurar aquesta primera Interpel·lació sobre els proble
mes específics de la dona de les Illes Balears, a partir de dos 
criteris que van incardinats necessariament. Per una banda, 
tenir en compte la globalitat del problema que tractam, par
lar deIs problemes específics de les dones de les nostres illes 
és un problema general, és un problema global, com qualse
vol altre problema de la nostra societat, pero també ho hau
rem de fer des d'un punt de vista de sectors concrets de la 
problematica social i cultural d'aquestes illes, ja que obvia
ment no podem treballar amb abstraccions, sinó que hem 
d'anar a concretar al maxim. 

El nostre Grup Parlamentari és molt conscient que, per 
una banda existeixen necessitats evidents i problemes e-specí
fics de les dones de les Illes, i, amb una altra evidencia, que 
existeixen recursos suficients, economics i de personal per tal 
de treballar per solventar aquests problemes o comen¡;:ar-Ios 
a solventar. També hem de dir que existeixen alguns estudis 
actualitzats, quina lIastima que no úguin fets pel Govern de 
la Comunitat Autónoma, com pugui ser l'estudi de Gina Gar
cías, Les mallorquines d'avui, editat pel Consell Insular de 
Mallorca, l'any 87, o una aportació a l'obra col ·lectiva Ma
llorca, ara, també editada l'any 87. 

Per tant, podem parlar d'aspectes bastant concrets i per 
aixo dividirem la nostra lnterpel ·lació en set grans apartats, 
i els anirem enumerant , que és la fórmula més clara i més 
concreta que coneixem de fer una Interpel·lació. 

En primer lloc, parlarem de problemes de treball, i logi
cament hem de treure a lIum pública problemes com taxes 
d'atur que afecten les dones molt més que no eIs homes, pro
fessions pitjor remunerades, hi ha unes estadístiques estatals 
molt actuals, també a nivell de Mercat Comú, i obviament 
a les IlIes Balears aquestes estadístiques són valides amb pe
tites variables. També ens interessa implicar a les arees de 
treball del Govern de la Comunitat en temes com economia 
submergida, com trebal! domiciliari o com la mateixa pro
blematica del treball domestic, que és alla on el 70070 de les 
dones en edat de treballar estan ocupad es quotidianament. 
També és obvi que hem de parlar del compliment de la le
gislació laboral, que deixa molt que desitjar malgrat existeixi 
una jurisprudencia amplia i que necessariament s'hauria de 
complir. Volem dir que temes com els permissos per emba-



DlARI DE SESSIONS / Núm. 19 / 6 d'abril del 1988 703 

, . alt.res temes semblants estan en aquestes iHes amb UDS 
ras J ' . 1 d' . mpliments bastgant generalitzats per part de mo ts em-meO . . . 1 
presaris de molts d'ambits de I'actlvltat empresarIa. 

Davant tots aquests temes de lreball que hem enumerat 
els nostres interrogants respecte de I'actuació del Govem ?e 
la Comunitat Autónoma és mínima, l10saltres no hem Vlst 
cap actuació, nosaltres no hem vi t c~p estudi, nosal.t~e~ no 
hem vist cap programa al respecte d aquestes especI[¡cltats 

en materia de trebal!. 
Entrant a I'area d'Educació i Cultura, logicament, és alla 

on tal vegada es pugui pensar que hi ha hagut una certa sen
sibilitat. No debades el Consell Insular publicava aquesta obra 
es mentada, Mallorquines d'avui, de Gina Garcias, obra bas
tanr interessant i que obre un camí d'estudi interessant i que 
prou coneix I'actual Consellera d'Educació i Cultura del Go
vem. També és cert que alguna vegada, alguns col·lectius han 
parlat de problemes culturals específics, d'introduir dins el 
material didactic per a les escoles, programes, material, etc., 
d'una educació no sexista i, fins i tot, jo insistiria que activi
talS habituals, com cursos de reciclatge de professorat, que 
SÓlL competencia de la Conselleria, haurien necessariament 
d'incloure aquesta problemarica. Pero, no ha passat a Edu
cació i Cultura la passada Legislatura i aquesta de certes ac
tituds i voluntats i sense aprofundir, sense arribar al sotil deIs 
problemes que nosaltres plantejam . 

Volem també fer especial esmena a I'area de Sanitat i 
Acció Social, com és necessari i urgent fer. Obviament ente
ncm que les condicions laborals donen Iloc a UDS [Jrohlemes 
greus a I'hara de les prestacions de la Seguretat Socia!' La 
il ·legalitat del treball de moltes dones, desocupació, treball 
submergit, etc., treball domiciliari, treball domestic, fan que 
moltes dones d'aquestes illes tenguin problemes molt greus 
a l'hora de les prestacions a que la Seguretat Social, ente
nem nosaltres, es veuria obligada. És ben cert que el Govern 
de la Comunitat no té competencies di rectes s!=Jbre aquest 
tema, pero també és ben cert que a través del Fans d'Acció 
Social, a través de tota la seva actuació davant la marginali
tat de la població, podria haver afrontat molt directament 
problemes que existeixen i rectificar, si més no, problemes ja 
cronics en aq uest tema. Pero, les nostres darreres consultes 
sobre com funciona la Comelleria de Sanitat i Acció Social 
en aquest tema, concretament al Fons d'Acció Social, que sí 
esta transferit i que sí que el Govern i actua, ens hem trobat 
amb una COnllTlultat respecte de la seva política, amb la ma
teixa filosofia, amb la mateixa practica que durant els dar
rers 20 anys de la historia recent de l'Estat, i que nosaltres 
ja coneixem perfectament com funcionava I'Administració. No 
hem vist ni una única rectificació davant la burocratització, 
c.lavant els problemes deis sectors més necessitats de les do
nes d'aquestes illes, a I'hara de tramitar una de les ajudes 
o a I'hora que se'ls solventas algun problema d'aquesta mar
ginalitat més profunda i gent més necessitada. 

El mateix ens passa quan analitzam la problematica sa
nitaria . Certament que existeix un servei d'atenció a la dona 
a la Conselleria de Sanitat del Govern de la Comunitat, pero, 
i quantes dones hi van? Pero, i quin nivell de rectificació, 
de eanvi, de modernització ha tengut aquest centre d'aten
ció. des Que existeix el Govern de la Comunitat Autonoma, 
des que trebaUam aquests temes des de la nostra Comunitat 
Autonoma. En materia de sanitat i informaeió o assessora
ment sexual, hem de dir que desconeixem practicament la 
tasca de I'Executiu en totes aquestes qüestions que, de cada 

vegada, preocupen més a tata la nostra societat. 
El mateix hem de dir, obviament, de temes com el des

envolupament de la Llei d'Acció Social, en tot el que fa re
ferencia a la problematica de la dona o a temes tan específi
ca com mares fadrines, dones maltractades, etc., quines són 
les actuacions de l'Executiu? Les mateixes que es tenien abans, 
i són basicament algunes qüestions caritatives i són basica
ment el continulsme administratiu que hem denunciat i són 
donar a qualque insuLUeió arrelada a aquestes iHe unes ub
vencions per tal que tenglli qllaJque pis o qualque aCluació 
davant aquests probleme que ón de cada vegada més claIS 
i més coneguts din la nostra ocietat. Pero, poütica propia 
de l'Executiu no en coneixem en aquests aspectes. 

Volem treballar també com un eix basic, el foment de 
les associacions que trebaUin la problematica de la dona es
pecífica en aquestes illes. I és aquí on realmenl els no [res in
terrogants han anat encara molt més enHil. Només coneixem 
una associació que de ver ha estat p teneiada peJ veril 
de la Comunitat Autonoma, la «Asociación de Amas de Casa 
Nuredduna», que és el seu nom oficial, i a través de distin
tes activitats i actituds, no entram en els fons del problema, 
[Jera sí que entram que s'ha ele fomentar I'associacionisme, 
i ja he dit, no entram en el fons del problema d'aquesta as
sociació determinada, que no hi tenim res en contra, pero si 
que volem denunciar que no s'ha fomentat un associacioms
me i no s'han promogut ajudes iguals a totes les associacions 
existents a aquest ambit. 

Parlant en certa mesura, també, de tots els estudis Que 
nosaltres coneixem, ja hem parlat deIs dos estudis més. re
cents amb els quals el Govern no hi té res a veure, pero sí 
voldríem parlar que l'únic estudi del Govern que ha fet so
bre aquesta problematica, ha estat un lIibret de la Conselle
ria de Cultura a la pass ada Legislatura, i die un !Iibret, que 
recollia unes conferencies amb un estil que tampoc no entra
ríem a comentar excessivamnet, pero on certament no hi ha 
una anaJisi amb profunditatde problemes específics de les do
nes d'aquestes illes, i molt menys alternatives a la problema
tica existent. Fins i tot, voldríem afegir que els estudis que 
el Govern fa a totes les seves arees d'actuació no han donat 
fins ara cap atenció als problemes específics que comentam, 
estudis de distintes ConselIeries, estudis d'Economia i Hisen
da estudis de qual evoJ ambit d'acluaci.6 de l'Execuliu, pa
reix que no té mai en comp[e aque.st tema, i el que és mé 
greu, la ConsclIeria de neba ll tampoe no ho ha fet a cap 
moment, i aixo, sí, ha fel uns quallls estudis generals. 

El maleix hem de d ir de I'lnstitut Balea.r d 'E tad íslica, 
In 'tilut que compta amb uns bons tecnics, amb uns bons 
equips, ¡que dó na uns resultals, per ara, entenem nosaltres, 
acceptables, pero que en ara, per exemple, no ha abordat .cap 
estudi de treball a domicili, de trebal l ubmergit, per poder 
analitzar en reaJitat, quina és la situació social de la dona 
i fins i tot, jo diria, de la dona, de I'home, de tota aquesta 
població que tenim desocupada o que fa un trebal! submer
git, domiciliari, etc. 

Per poder coneixer els problemes soeials d'aquestes illes, 
calen bons estudis, l'lnstitut Balear d'Estadística és un bon 
instrument, pero encara no hi ha entrat, i obviament, si no 
hi ha entrat, és per falta d'orientació política, per part del 
Govern. 

També hem de parlar, logicament, d'un problema que 
existeix, bastant greu, de coordinació institucional, ens tro
bam que existeix a Ciutat de Mallorca, el «Instituto de la 
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Mujer», amb prou pressupost, amb prou activitat, amb prou 
tasca a realitzar, pero que nosaltres sapiguem el Govern de 
la Comunitat mai no ha proposat cap conveni de col· labora
ció, cap activitat conjunta, cap actuació coordinada. El ma
teix, amb els centres que hi ha a certs ajuntaments, com pu
gui ser l'Ajul1lament de Ciutat o el Centre del Consell de 
l\lenorca, que sí que té un conveni amb Hdnstiwto de la Mu
jer», a nivel! d'Estat, amb el Ministeri de Cultura i amb un 
funcionament, en principi, interessant. 

Per tant, perq ue hi hagi una eficacia, cal una coordina
ció institucional, i aquest és un tema que cal resoldre urgent
ment. El mateix són les actituds de l'Executiu dav:mt qualse
vol problema que afecta la dona, pensin, senyors del Govern, 
que actituds com la d'aquest Executiu, quan hi va haver una 
denúncia de l'Administració de Noruega, de Suecia, de Fin
lancia, contra l'empresa turística SPIES, que organitzava o 
organitza una excursió titulada «La Palma del Pecado» i que 
varen venir una serie de persones de paisos nordics a estu
diar el tema a Balearsi el varen denunciar, l'actitud del Go
vern va ser d'un silenci que nosaltres no sabem com qualifi
car, no es pot, en política i en etica estar en silenci davant 
denúncies tan serioses com aquesta deIs governs deIs paisos 
nordics respecte d'aquesta ruta turística a Ciutat de Mallor
ca, de la «Palma del Pecado». 

Mancances, senyors del Govern, pensam que n'existei
xen mol tes, nosaltres creim que aquests centres d'informació 
de la dona són urgents, la planificació familiar ha d'existir 
a totes les Illes, l'atenció sanitaria, també, els problemes ju
rídics, també. Esperem, d'aquesta Interpel·lació, uns resul
tats positius i espere m que comenci una actuació davant els 
problemes específics de la dona, si bé amb una voluntat i 
amb uns plantejaments globals perque els problemes de les 
dones són els problemes de tota la nostra societat. 

EL SR. PRESIDENT: 
En nom del Govern, té la paraula el Vice-president, Sr. 

Huguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT (1oan Huguet i Rotger): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La verítat és que pre

parar una contesta sobre una Interpel·lació, on l'únic con
tingur, i no s'ho prengui com a crítica, sinó que és així que 
s'ha de fer, és problematica de la dona, és molt mal de fer 
saber quin caire agafara el Portaveu del Grup Parlamentari 
que ha d'intervenir. Per tant, un esta obligat a prestar la ma
xima atenció en I'exposició de la Interpel·lació formulada. 

Jo intentaré, dins la mesura de les meves possibilitats, 
donar contestació a tots aquests intenogants que voste s'ha 
plantejat, deIs quals, crec que podríem coincidir en més del 
60070, que són reals, pero també no és manco cert que també 
podem coincidir que les competencies que tenim nosaltres per 
tal de resoldre aquests problemes són mínimes, i que la res
ponsabilitat de les actuacions del Govern en materia de qual
sevol tipus de política de caracter general, s'ha d'exigir amb 
aquelles competencies que realment ha de desenvolupar el Go
vern, perque ja han estat donades o transferides. 

Pero em cregui, Sr. Sena, que em trobo, en aquest mo
ment, a gust, amb aquesta Interpel·lació, perque tal vegada 
no es tracta tant de rallar del problema de la dona, sinó que 
parlar aquí de tots uns problemes estructurals de la nostra 
societat occidental, no solament espanyola, ni balear, sinó oc
cidental, de formacions rnil·lenaries, i de cultures mil ,lena-

'. 

ries, que, de fet, marquen una diferencia, encara en pIe segle 
XX, entre el que constitueix un dret de la ¡gualtat de I'home 
i la dona, amb el fet que aquest dret sigui real, per tant, aixo 
és un fet constatable, real i que no té volta de fulla. Es cen 
que avui per avui, les dones que poden desenvolupar un lloc 
de treball exactament igual que un home, no eslan equipara
des economicament, no tenen la mateixa rem uneració, en 
molts de casos. 

També és cen que a la dona se Ji atribueix ja, de fel, 
el paper que la feina de la casa l'ha de dur ella, perque és 
dona, pero aquest és un problema que per molt que faci no 
el pot resoldre un Govern d'una Comunitat Autonoma, sinó 
que es un problema que s'ha d'anar a la rel de la qüestió, 
que és precisament la formació, l'educació, des de petitets, 
i voste que recentment ha estat pare i que jo, si Déu ho vol, 
també ho seré, tal vegada establirem diferencies, fins i tot 
amb les juguetes, fins i tot amb aixo, i l'educació i les dife
rencies vénen des del mateix naixement, ja neixen condicio
nats. Que no hauria de ser així? Crec que tots hi estam 
d'acord, pero si rallam d'aquests temes profunds i estructu
rals, ens trobarem, fins i tot, que cultures, la cultura cristia
na mateixa, pot establir fins i tot, i estableix, de fet, dife
rencies. 

Pero el problema no és aquest, el problema és a veure 
que és el que podem fer nosaltres, i en aquest sentit, sí que 
puc passar a donar contestació al que voste ha fet referencia 
concreta en el tema que nosaltres sí tenim competencies. 

Quina competencia té el Govern Balear? Al Govern Ba
lear li va ser transferit el Patronat de Protecció de la Dona, 
i aixo pes la contestació que a voste li donen per escrit a 
una resposta, i aquí és on s'han d'exigir responsabilitats i aquí 
és on es pot discrepar si es fa bé, si es fa malament, si es 
fa massa poe o se'n fa massa, pero actuacions, se n'han fet, 
i no és ver que haginr seguit una política continui·sta, i voste 
sap que no és ver, voste sap que dins aquesta transferencia 
del Patronat de Protecció del Patronat de Protecció a la Dona, 
era per a joves de 16 a 18 anys, per atendre els problemes 
que puguin tenir d'integració, dins la família, d'integració dins 
els llocs de feina, d'integració dins la societat, etc., etc., pero 
dins aquesta edat. 

Que ha fet, el Govern? El Govern ha ampliat, i no s'ha 
limitat únicament i exclusivament a prestar ajudes a aquest 
sector i concretament dins aquest sector a aquest subsector 
de 16 a 18 anys, sinó que s'han ates dones amb problemes 
de major edat, que tenien problemes específics i s'han atesos 
tots aquells casos urgents que s'hagin pogut plantejar. 

Quines han estat les funcions que ha desenvolupat la 
Direcció General d'Acció Social en aquest cas concret? Fun
cions d'informació, d'orientació, d'assistencia a dones per 
abandonaments, per mal tractes, per embarassos, per abusos 
deshonests, per toxicomanies, i aixo, voste ho sapo 

1 tot aixo dins un marc d'estudi per tractar de veure per 
que hi ha aquests problemes, i d'aquests problemes no falten 
massa publicacions, tots som conscients que són problemes 
que poden venir donats per la família, són problemes que 
poden venir donats per desequilibris psicologics, són proble
mes que poden venir donats, simplement, per enfrontaments 
generacionals. 

En aquest cas concret, les accions desenvolupades pe! 
Govern Balear han estat posar en marxa actuacions de reha
bilitació de les dones que ho necessitaven i ho han soJ.licitat 
a centres terapeutics, s'ha fet orientació terapeutica, s'ha do-
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nat · orientació familiar, s' han organitzat cursets per a gra
dual e colar, 'ha donat també formació, ¡nregració, i adap
[ació a 1I0es de reina, i, en casOs extrems, també 'ha reaJitzat 
I' ingrés de persones necessilades dins cent res adequar I pa
gats pel Govern Bajear i que no venien amb les fWlcions con
cretes d'aque t Patronal que va ser Iransferit, concretament 
41 acluacion concretes. S'ha dotal I'Hospital de Nit, mit
jao~ant ubvencion per a Olantenimem, concretament desti
nade al ervei de la dona. S'hao fe! conveni amb el Bisbat 
coneretamenl amb Caritas, que posa en marxa aquesl pi
sos, residencia per a al·lotes O dones abandonades. En total, 
18 m.ilion de pe setes en aquest campo 

Que podriem destacar? No s'ha fet res, diu voste, O quasi 
re , o quasi res, si el quasi res és que en aquest moment hi 
ha pen ions assistencials a més de 2.603 dones, que s'han fe! 
326 ajude d'urgcncia i que hi ha previst aJs pressuposts ac
lUals 30 milions de pes etes per invertir a I'Hospital de Nit 
per a dones. Aixo és el que es fa dins el camp on el Govern 
Balear té competencies. 1 cree que amb aquestes activitats, 
amb aquestes actuacions es pot estar a favor, es pot estar 
en contra, es pot dir que encara no és suficient, que se n'hau
rien de fer més. Indiscutiblement, si fos suficient, totes les 
co. es. si aquí ho féss'im 101 i ho lengués im lOl pcr rer i ten
guéssim egurelal de resoldre-ho lOt, no caldria, tal vegada, 
venir aquí. Ponderar la insuficiencia o Ja suficiencia, dcpen 
moll de le po ibitilal que es lencn. Que es POL fer Olés, 
q ue s'hauria de fer mé tots om con cienls que 'Ilauria de 
fcr més. Que a ralta major coordinaci6? També ·Om C011S

cients que s'haurien de coordinar totes aquestes actuacions 
perque no hi hagi dispersió de funcions i perque, si s'actua 
sobre un camp concret que no pugui, en cap moment, ser 
aixo d'anar a una finestreta per demanar una ajuda, després 
anar a una altra i demanar la mateixa ajuda per al mateix 
concepte, que en aquest cas hi faria falta coordinació, hi po
dem estar d'acord. Pero quant a establir o fer, per part del 
Govern, o generar o crear associacions específiques de la dona 
marginada, potser hauríem de crear també associacions es
pecífiques per als homes marginats, que també n'hi deu ha
ver. Faci una volta per segons quins 1I0cs, i veuf<l com hi 
ha persones que, desgraciadament, encara dormen davaIl un 
portal. 

És a dir, el que han de fer és fer real que aquesl dret 
a la igualtat entre I'home i la dona no vengui vía diferencia
ció entre I'home i la dona, creant organitzacíons específiques 
perque la dona hi hagi de defensar els seus drets. Defensem 
nosaltres una política global, integral, tant per a I'home com 
per a la dona. Les associacions juvenils, no hi ha associa
cions juvenils per als al·lots i associacions juvenils per a les 
al· lotes, la política juvenil deis ConseIls Insulars, deis Ajun
taments va tant a al·lots com a al· lotes. La política d'inte
gració de marginats ha d'anar exactament igual cap a homes 
1 cap a dones, no creem una política de marginats de dones 
1 una política de marginals d'homes. 

Tal vegada aquesta és la coordinació que fa falta. 1 en 
aquest cas concret que voste posava avui aquí, damunt la 
taula, amb el tema concretament de problemes de treball, te
nen un paper mol! important, aquí, a jugar per a la reivin
dicació de la igualtat en aquests drets, les centrals sindicals 
per exemple. Que pOI fer el Govern Balear en materia de tre~ 
ball en aquest camp concret? Pot imposar una politica d'equi
paració salarial als homes i dones que facin feina a les IIles 
Balears? Som competents per exigir aixo i per fer-ho? No, 

perque no tenim competencies. 
Per tant, Sr. Serra, em cregui, la meva intervenció aquí 

no ha volgut suposar ni una replica als plantejaments que 
voste feia, als quals li puc dir que els problemes que voste 
ha esmentat damunt aquesta tribuna, jo els compartesc, per
que són reals i existeixen, pero que aixo no és un problema 
d'una inactivitat d'aquest Executiu, sinó que es un proble
ma, i amb aixo acabo, que ve de la mateixa estructuraeió 
de la nostra soeietat i un problema cultural mil·lenari, i ha 
de ser a poc a poe i día a dia que es vagi fent eami en aquest 
campo Pero, maJ favor consider que fariem, defensant els drets 
de la dona creant capeIletes de dones. 

MoItes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
No, quan li toqui, al seu moment ja li donarem la 

paraula. 
Portaveus d'altres Grups que vulguin intervenir? 
Per part del Grup CDS, té la paraula el Diputat Bernat 

Trias i Arbós. 

EL SR. TRIAS 1 ARBOS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Ha dit el Vice

president del Govern, el Sr. Huguet, que el! no era aquí per 
rebatre els arguments del Sr. Sena, sinó que basicament per 
compartir I'enumeració deIs problemes que ha fet el Diputat 
del PSM-EEM, que atanyen les Jones de les IIles Balears. _ 

Bé, ido, jo també li hauria de dir que també som aquí 
per corroborar i per fer nostra aqueixa relació, aqueixa enu
meració de fets i de problemes greus que atanyen les dones 
de les IlIes Balears. 

Ara bé, també ha dit el Sr. Huguet que donat el text, 
tal com venia publicat al Butlletí Oficial del Parlament, era 
difícil interpretar el sentít en el quaJ giraria la intervenció del 
Grup interpel·lant. A mi m'ha sorpres que voste digués aixo, 
Sr. Huguet, perque sempre l'he considerat un polític habil 
i molt intuitiu, aleshores, esperavem que voste sabria per on 
pegaria el Grup interpel·lant. 

Nosaltres hem tengut aquesta intuició i per aixo hem 
preparat la nostra intervenció, quasi quasi un poc per com
plementar la del PSM-EEM. 1 volem afegir-hi, tal vegada, 
una serie de dades, unes reflexions de tipus jurídic i fins i 
tot filosófic, si m'ho permeten. 

~article 14 de la nostra Constitució estableix que els es
panyols som iguals davant la Llei, sense que pugui prevaler 
discriminació per raó de naixement, rar;a, sexe, religió, opi
nió o qualsevol altra circumstancia personal o social. Així 
matei:x, trobam ciares referencies a la igualtat als artic1es 23. 
27. 35. 39. 40. 43 i 44, mirin quants, de la nostra Carta Mag
na. La darrera reforma del Codi Civil Espanyol també ha 
suposat I'equiparació legal deis drets de la dona. La Compi
lació del Dret Civil de les IlIes Balears, que ara aquí, en aquest 
Parlament, es discuteix la seva reforma, des de ja fa bastant 
de temps, ha estat un instrument legal i, a més, de quotidia
na aplicació on les discriminacions que la Llei Civil de l'Es
tat permetia, amb la seva redacció fins a l'esmentada refor
ma de I'any 1981, no es contemplaven. La Compilació 
consagrava una serie de mesures ¡figures legal s on aqueixa 
equiparació de la dona era quasi total. Així maLeix, l'article 
9.2 de la Constitució manifesta que correspon als poders pú
blics promoure les condicions perque la llibertat i la igualtat 

• 
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de I'individu i deIs grups en que s'integra siguin reals i efec
lius i remoguin els obstacles que impedeixin o dificultin la 
seva plenitud, així com facilitar la participació de tots els ciu
tadans a la vida política, economica, cultural i social. Per 
altra banda, la Comissió de les Comunitats Europees afirma 
que és fonamental que les dones accedeixin a 1I0cs d'intluen
cia i responsabilitat de la vida economica, social i política, 
disposant d'un departament per a ocupació i igualtat de les 
dones. 

Davant tot aixo, creim que la nostra Comunitat Auto
noma, així com els Ajuntaments de les llles, tenen I'oblíga
ció de prendre mesures per tal de fer efectius aquests drets. 
J totes aquestes consideracions, com a declaracions de prin
cipis, jo pens que són acceptades pú tots, peró, Sres. i Srs. 
Diputats, quina és realment la situació de les dones a la nos
tra Comunitat? Quins són els problemes greus que sofreixen 
les dones a les Illes Balears? Molts ja s'han enumerat per 
part del Grup interpel·lant i per part del mateix Vice-president 
del Govern. 

Uns altres exemples, aquests índexs de participació de 
la dona en el món del trebalJ són molt inferiors al de I'home, 
així, de cada 100 treba!ladors a temps parcial, 90 són homes 
i solament 10 són dones. SoIs un 26OJo de les dones treballen 
fora de casa. Undex d'analfabetisme és d'un ll'5OJo entre les 
dones enfront d'un 4OJo entre els homes. Quant al món polí
tic, de cada 5 persones afiliades a partits polítics, sois una 
és dona. 1, per no anar més enfora, en aquest mateix Parla
ment, de 59 Diputats, solament hi ha 4 dones. 

Davant aquest obscur panorama, que no té res a veure 
amb les declaracions que feiem abans, et nostre Grup, el CDS, 
es pronuncia per una discriminació positiva en camps molt 
concrets, fins que l'equiparació sigui realment efectiva. 1, per 
assenyalar-ne algunes, en Educació i Cultura, promoure per 
exemple, campanyes d'alfabetització' i cicles d'educació per: 
manent a zones rurals i nuclis urbans, promoure programes 
de radio, televisió i premsa per incentivar la participació de 
les dones dins les noves tecnologies, promoure convenis amb 
la Universitat de les IIles Balears per a la creació, per exem
pIe, de seminaris d'estudis de la dona. En Treba!l, utilitzar 
les ajudes del fons socials de la Comunitat Economica Euro
pea per al foment de l'ocupació de la dona en arees on esta 
discriminat. En Salut, potenciar els serveis de planificació fa
miliar, creació de centres d'acolliment per a dones maltracta
des, creació de centres d'atenció psicologica, promoure me
sures en favor de la dona per aconseguir el degut 
reconeixement de les que voluntariament decideixin dedicar
se a tasques familiars, creació de guarderies i centres de pre
escolar i potenciació de les existents, etc., etc. 

La !libertat, Sres. i Srs. Diputats, pensam nosaltres que 
no es conquesta solament amb la seva declaració programa
tica i la seva regulació legal, sinó amb I'exercici diari que ens 
pemeti assolir cada dia una cota més alta de llibertat efecti
va. Perque, Sres. i Srs. Diputats, la llibertat dins un estat de 
desigualtat, no sois no allibera, sinó que oprimeix més. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. Rus i Jaume. 

EL SR. RUS I JAU ME: 
Sres. i Srs. Diputats. 10 em pensava, quan el Sr. Huguet 

ha comenr;;at, que donaria un aire festiu i comic al tema que 
lractavem i que el Sr. Sena, amb bona mesura ja ha enume
ra! i el representant del CDS lambé, pero la veritat és que 
després ha canviat el too M'ha agradat, perque efectivament 
ha paregut que el preocupava un poc, així mateix, el tema. 
Perque el comenr;;ament, la veritat, m'havia preocupat. 

1, per altra banda, curiosament, pareixia que el matcix 
informe que ell donava el tenia jo, i data de l'Ajuntament 
de Ci utat, de l'any 84, informes, 84, 85, 86. 

La veritat és que el tema d'aquesta Interpel·lació, nosal
tres consideram que és molt seriós, tant seriós que ni tan soIs 
gairebé hi cap cap tipus de broma. 

El representant del CDS ha esmentat I'article 14 i altres 
de la Constitució, on parla de determinades igualtats, és evi
dent, jo no les repetiré, pero nosaltres, quasi quasi, ens cen
yirem a un cercle molt més estricte i molt més petit, on te
nen responsabilitats Consellers que en aquest moment són 
dins aquesta Cambra, Consellers que tenen responsabilitats, 
i que creim que lleis que estan aprovades des de l'any passat, 
ni tan sois s'han dut a terme, i és preocupant que no s'hagin 
dut a terme, perquesón conseqüencia, creim nosaltres de de
terminada inaptitud política d'aplicació. Parlam, per exem
pie, de la Llei 9/87, d'Acció Social. 

Recordem que aquesta Llei a I'article 10, referit als ser
veis socials específics, a l'apartat d), parla de la protecció a 
la dona per tal de prevenir i remeiar situacions, que és, que 
li no donam importancia? No basta donar subvencions, sub
vencions, per altra banda, que varen venir a 'ser transferides 
quan les competencies se li atorgaren del famós INAS o Fons 
d'Assisten~ia Social, que també vengueren transferides de 
quantitat. Que ha fet aquest Govern? Qualque cosa, efecti
vament, Sr. Huguet, qualque cosa, només faltaria que des
prés del temps que han estat aquí, no haguessin fet res, vaja, 
ja seria per, «apaga y vámonos», es diu en castella. 

No, miri, jo crec que han fet poc, molt pOCo NosalLres 
creim que aquesta Llei, aquesta Llei de Serveis Socials, en 
el caire, precisament del seu article 10, hauria d'haver estat 
aplicat més profundament, i pareix que els Conse!lers res
ponsables no se'n temen, d'aixo, no se'n temen. Li ho hem 
demanat per pa i per sal, fora d'aquesta Camba en consul
tes, en col·laboració, que ha fet ell amb altres institucions, 
amb l'Ajuntament de Palma? la Ii ho han dit altres parla
mentaris d'aquesta Cambra, ja li ho han dit, o es nega a de
terminada ajuda de col·laboració? Que ens ho digui. 

Amb Consells. Ha agafat aquest Govern el Mapa de Ser
veis Socials que ha fet el Consell de Mallorca, és que ni tan 
soIs Diputats que també som Consellers I'hem vist, on és? 
El volem veure, en tenim ganes, perque, si no, de que haura 
servit que una altra institució l'hagi fet? 

No veim cap tipus d'iniciativa per col·laborar amb as
sociacions i col·lectius que treballin i facin feina per a la dona. 
Algunes sí que hi són, Sr. Huguet. De totes maneres, ente
nem que si lleis aprovades per aquesta Cambra, lleis que afec
ten concretament la problematica de la dona no són dutes 
a terme, no són desenvolupades per falta de voluntat o d'in
teres o perque el tema no els agradi, és igual, no podran ser 
mai resolts, els problemes de la dona, i no es tracta de fer 
capelIetes per a dones, en absolut, aixo seria crear més pro
blema, hem d'entendre que la dona, com a tal, ha de ser 
una persona amb iguaItat de condicions que els homes i ha 
de tenir les mateixes condicions i les mateixes oportunitats, 
ara bé, els que governen, la seva majoría, Sr. Huguet, és qui 
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ha de propiciar aquestes condieions, i n~ .ho fa, és el que 

I trava i si les trava, és la seva respon ablhtat. A nosa[tres, 
es , d . . 

núnoria, només ens queden momenLS de enuncIa. 
en Nosaltres creim que a més de la lJei, I'apartat de cultura 
i oei, que correspon a altres Conselleries, també ,s'?a de de-
envolupar, crec que s'han de donar tota una sene de ser

veis a ti que la dona, amb informació i cultura, surti d'aques
ta f~rmadó, quan el Sr. Vice-president ha parlat de formació, 
jo pensava, no en parlara del. [arnós «espíritu nacional»,. sinó 
que ... la veritat és que erect~vament, cultura, per so:tlr de 
situacions que donin una majar envergadura, una maJor ca
pacitat, perque aquestes dones, aquestes siguin persones amb 
identiques condicions que la resta de ciutadans de la nostra 
Comunitat. Poden estar convinyuts que el nostre Grup no 
només estara a disposició deis que governen, sinó deis altres 
Grups per donar tota la mesura i el suport siguin necessaris, 
perque aquest col ·lectiu que fins ara sempre ha estat margi
nat per natura, quasi quasi , sigui d'una vegada el mateix que 

la resta. 
Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per pan del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

la Dipulada Sra. Vid a l i Burguera. 

LA SRA. VlDAL 1 BURGUE RA: 
Gracies, Sr. President. VulJ agrair a la Cambra aquest 

¡meres tan desmes urar cap a la dona, és d'agrair, rcalment. 
Jo faré un poc d'historia sobre aquest tema. És un fer 

social recent que les dones tenguin les mateixes oportunitats 
que tenen els homes i els mateixos drets, per educar-se, per 
fer feina i per formar part de tota casta de decisions, tant 
de tipus cultural, com polític i social. La dona ha anat con
quistant aquestes posicions, al lJarg d'aquest segle, tata sola. 
Tata sola ha intentat desenvolupar uns principis de justícia 
i d'igualtat. No obstant aixo, les dones troben avui encara 
molts d'obstacles, molts de prob1emes per poder fer compa
tible la seva feina, la seva vida professional i política amb 
la seva vida de familia. El nombre de dones inscrites a l'Ofi
cina d'Ocupació supera avui, a Balears, el nombre d'homes 
i, a pesar de tot, una vegada que la tenen, la feina, han 
d'enfrontar-se amb el problema de [a feina de cada dia, de 
dur una familia endavant, de vegades, també, tates soles. Per 
altra part, existeix també un important co[·lectiu de dones, 
de que aquí no n'he sentit parlar i que realment és molt im
portant, que queden a ca seva tenint cura de la família ex
clusivament, sacrificant també uns ingressos economics que 
podrien ser mol! interessants a I'hora de dur endavant el pres
supost de la família, i ha fan d'una manera sacrificada, sa
crificant uns interessos economics, com he dit. Fan també 
una feina callada, no de manen res a ningú, no es manifes
ten. Pero tots sabem que són aquí, que són aquí contribuint 
amb el seu esfon;: a millorar la nostra societat. La seva feina 
és, moh es vegades, quasi semprc, molt poc valorada, i real
ment és un col·lectiu important. 

També crec que és importanr fer constar aquí que de 
300.000 dones censades que hi ha a Balears, com han di t 
ja una altra vegada, només 4 som aquí, representant-les. Jo 
cree que aixo, realment, davant aquest fet, sobren paraules, 
jo crec cque el que fa falta, també, es mentalització, menta
lització per part de tots, no només hauríem de dir fan falta 
coses, sinó que el principa l és mentalitzar-nos rots, pero. 

Les dones tenim, jo crec, una gran capacitat de feina, 
tenim un gran esperit de sacrifici i cree que són qualitats que 
s'haurien de tenir en compte, pero de ver, no només parau
les i paraules, pero a ¡'hora deIs fets haurien de ser aixi com 
toca. Pero també, per desgracia, hi ha un altre col·lectiu de 
dones, que té uns problemes, que no té problemes de feina 
ni uns problemes familiars, que només té cura deIs infants 
i de l'home, sinó que també té un problema de subsistencia 
i d'atencions basiques i primaries. Aquesta dona també hi 
éso Jo crec, també s'ha dit, el Govern de la Comunitat Auto
noma no ho ha fet tot, hi ha molt per fer, ha fet el que crec 
que honradament ha pogut, jo crec que el que també hem 
d'intentar és, a través de les partides del pressupost incre
mentar aquestes partides, alla on puguem donar una ajuda 
per desenvolupar millar aquestes accions . 

Cree que també és important fer campanyes d'informa
ció, orientació i d'assistencia, i sobretot, també, de mentalit
zació. Aquestes campanyes ens evitarien problemes que des
prés tenen més difícil solu ció i són també de més alt cost 
economlc. 

Per altra part, jo crec que és necessari i urgent, per part 
de la Comunital Autol1oma, posar en marxa I'Hospital de 
Nilo Centre d'Acollida per a Dones, que avui per avui crec 
que és, per a aquest tipus de dona, el que fa més falta. 

També vuIl acabar demanant a aquesta Cambra que l'in
teres que s'ha tengut per dur el tema de la dona a aquest 
Parlament, també hi pugui haver un altre dia, tractar el tema, 
t~mbé, de la problematica de l'home, que cree que rcalment 
també té problemes. 

Res més. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada.' 
Per part del Grup interpel·lant, té la paraula el Diputat 

Sr. Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Voldríem matisar i puntualitzar 

algunes de les qüestion que s'han anal plantejant. El da
rrer, Sra. Vidal, jo ere que no alu'es haviem parlat també 
de trebalJ domestic, també, i aquest treball al qual voste es 
referia, era el que jo deia trebal! domestic a la intervenció 
primera, i fins i tot he dit que el 70070 de dones de les Illes 
Balears, en edat de fer feina, fan només trebal! domestic, i 
és un deIs temes que hem plantejat. 

Dit aixo per a no altre , hi ha dues coses, una, una molt 
rigorosa, Sr. HuguCl quan no altre parlam d'a ociacionis
me, que treball lraCli el tema de les dones, no parlam d'a so
ciacions de dones margiTlade , atenció!, parlam d'as ociaci -
nisme amb aquesta voluntat explicita de la tematica específica 
femenina, i evidentl11cnt dins aqueste as ociacions hi poden 
participar a egons quines, segol1s les orientacions del femi
nisme, que ón diverses i plurals, el ha me. , també. 

Llavors ve una broma. Hell1 ava ll~at, hem avanc;:at molt, 
el darrer pic que en aquest Parlament parlavem d'aquesta te
matica, el President de la Comunitat, avui em sembla de viat
ge, a la inauguració d' un hotel, a fora, va parlar de corra
lets, avui ja . om a capelleles, anam per bon cami, vull dir, 
a poc a poquel cm cmbla que anam avancaIll, ón les ter
minologies del Sr. añella i la SI! a 4ue ja han evolucionat. 
Per tant, ja tenim un petit motiu de satisfacció. 

Coses, coses que es poden fer i no es fan? Bé, moltes. 
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Pero nosaltres les sintetitzarem moltíssim a la Moció subse
güent que ens veurem obligats a presentar per un parell de 
raons, la primera, perque hi ha problemes, la segona, perque 
estam segurs que s'aprovaran una serie de mesures polítiques 
a realitzar, després d'escoltar el Grup del COS, el Grup SO
CIALISTA i també la Sra. Vidal, i a voste mateix, Sr. Hu
guet, veim que el diagnostie, almanco en teoria, és semblant. 

Aquí. a Balears, és urgent que es cre'!' una institució, ano
menem institut o el que vulguem, que treballi la problemati
ca de la dona, que sigui ubicat a una Conselleria determina
da, nosaltres pensam que Cultura seria un bon 1I0c i, a la 
vegada, que coordini tota la problematica general, coordini 
centres insulars i comarcals d'informació de la dona, coordi
ni la política del Govern a les seves distintes arees, es coordi
ni amb H<lnstituto de la Mujer», i obviament que lambé 
orienti moltíssim el Govern una acció en el camp del treball 
que, en aquest camp, sí que és verge, en els termes polítics 
de la paraula, sí que és verge la Conselleria de Treball en 
temes específics de la problematica de la dona. 

Estam segurs que molts deIs temes que plantejarem a 
la Moció s'aprovaran, perque la mateixa Consellera de Cul
tura, Sra. Munar, no fa molts de mesos estava d'acord o ho 
deia, que era necessari crear qualque organisme que agluti
nas, que coordinas, que impulsas. Pensem que els temes ju
rídics d'informació, els temes de planificació familiar, els te
mes sanitaris donen molt de si, i nosaltres concretament 
.pensam que, en aquests temes, enfortiríem molt la participa
ció de la dona i, en definitiva, I'autonomia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per c10ure aquesta Interpel·lació, té la paraula el repre

sentant del Govern, Sr. Vice-president, Sr. Huguet. 

E L SR. VICE-PRESIDENT (Joan Huguet i Rotger): G ra
cies, Sr. President. Sembla ser que hi ha hagut una confluen
cia en les opinions i que coincidim en cert s plantej aments 
tots els Grups Polítics. 

D'una manera molt sintetitzada. Col · laborar amb els 
Ajuntaments, sí, s'ha demostrat, l'Ajuntament de Ciutadella, 
de L1oseta , Montui'ri, etc. , etc. Amb el de Palma, podem te
nir col·laboracions i rel acions, directes, l'únic que passa és 
que la mateixa Llei diu que s'ha d'aproximar el pressupost 
seu, en Acció Social, al 60/0, del pressupost, destinat a Acció 
Social, i aquí just arriba a l 2%, pero no hi ha cap problema 
per establir qualsevol tipus de col·laboració i tenir contactes 
amb I'Ajuntament de Palma, quan vos tes vulguin, quan vos
tes vulguin. 

Quant que s'hauria de fer cosa dins la ConseIleria de 
Cultura esta previst, em referesc al representant del CDS, esta 
previst dins el Pla d'A1fabetització d'aquest any, hi ha un pla 
específic d'alfabetització per a la dona. Pero jo crec que hem 
de ser un poc seriosos, el problema real no es pot ventilar 
amb una interpel·lació, que han de parlar deis primers anys 
de vida?, que han de parlar, de l'adolescencia?, que han de 
parlar, deis estudis superiors?, que han de parlar, de la dona 
a la casa?, que han de parlar, de la dona a la feina? I totes 
aquestes concepcions o es canvien per un pla autentic d 'edu
cació igual per a homes i per a dones, per a al· lots i per 
a al·lotes o, si no, és molt mal de fer canviar aquesta menta
litat mil·lenaria. I aixo és un fet tan real com que dos idos 
són quatre. I no són paraules meves, són paraules propies, 
que surten, perque m'interessen aquests temes, deis informes 

fets per l'Administració Central. Es un problema generacio
nal, d'educació, arrelat a les cultures occidentals que ha do
nat una serie de rols i papers a desenvolupar a homes i a 
dones. No cm citi anicles, em citi realitats. I nosaltres hem 
fet, dins les nostres possibilitats, el que bonament hem po
gut. Que s'ha de [er més? Ineliscutiblement, que sí. Que cada 
dia hem d'anar incrementant les nostres actuacions perque 
aquest e~caló ele separació sigui més petit? Indiscutiblement 
que sí, i ho hem de fer entre tots junts, i com més col·labo
ració, més participació i més coordinació entre totes les ins
titucions, més bé ens anira. Pero no diguem aquí que la po
lítica del Govern Balear és una política de discriminació cap 
a la dona. Un detall, em. digui vos te, els campaments que 
es programen, a l'estiu, a veure si fan diferencia entre uns 
i altres. 

Siguem un poc més seriosos, jo no he fet cap broma 
a la interpel·lació, ni he comenc;:at la meva intervenció en bro
ma, i la problematica de la dona, l'hem de resolelre des de 
les nostres institucions, pero amb seriositat i continuu dient 
el mateix, en un lIenguatge figurat, no facem capeIletes amb 
les dones. 

M oltes gracies 

IV.- 2) 
EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat d'aquesta Interpel· lació, passam a la se
güent, que és la presentada pel Grup ParIamentari SOCIA
LIS A, registrada amb el n? 153/88, relativa a la política el'or
ganització de la Conselleria d 'Agricultura i Pesca, en relació 
al traspas de competencies als Consells Insul ars. 

Per pan del Grup interpel ·lant, té la para ula el Diputat 
Sr. Valentí Valenciano. 

EL SR . VALENCIANO 1 LO PEZ: 
Sr. President , Sres. i Srs. Diputats. Hi ha Diputats 

d 'aques ta Cambra que confonen el que és el con federalisme 
amb el que és el sentiment que tenen de propietat del poder, 
el sentiment que tenen quan governen les institucions, com 
si ho fess in amb coses personals. Concretament, hi ha un 
Diputat d'aquesta Cambra que ha dit expressament que te
nia, com a principi basie, que teni a , com a principi irrenun
ciable, com a principi fonamental, que tenia com a principi 
cabd al, que l'Estat de la Nació havia de ser la suma deIs 
estats regionals, que l'Estat de la Nació havia de ser la suma 
deis estats regionals. No que Espa nya era un únic estat, no 
que aquí hi havia d 'haver un estat organitzat territorialment 
en Comunitats Autonomes, no que es declarava, tan soIs, fe
deral, sinó que l'Estat de la Nació havia de ser la suma deIs 
estats regionals, que Espanya havia de ser una suma d'estats 
regionals, el que equival a dir que I'Estat Espanyol havia de 
ser una confederació d'estats. Aquest Diputat, avui abstent 
d 'aquesta Cambra, no és aquí, no es va declarar obertament, 
no es va declarar clarament confederal, sí ho va fer d'una 
manera soterrada, sí ho va fer d'una manera sota ma, jo cree, 
personalment que ho va fer a causa d'una ambivalencia i 
aquesta ambivalencia respon a un fruit d'un sentiment, 
d'aquest sentiment que no és un sentiment confederal, un sen
timent poIític confederal, sinó que és un sentiment indivi
dual, un sentiment personal de creure que quan governa una 
institució, aquesta institució la pot governar com si fos una 
cosa seva i tenir el seu trosset i el seu rodolet. Aquest Dipu
tat, com tots vostes saben, és el President d'aquesta Comu-
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'tat Autónoma. j quan va dir aixo, ho va dir precisament 
ni les calors del mes de julioJ, en el debat d'lnvestidura i és 
~flectit en ,el Diari de Sessions. Per que? Perque hi ha aquesta 
ambivalencia de confondre un sentiment amb una definició 

política. . . , 
I el que aixó demostra, amb aquesta llltenclo, amb 

aquesta idea d'organització de l'Estat, el q~e ~emostra és una 
manca de coherencia, una manca de sohdantat respecte de 
les a1tres Comunitats Autónomes, una manca de sensibilitat 
solidaria. És a dir, es confón el que és confederalisme amb 
un sentiment de propietat. 1 aquesta manca de sensibilitat, 
com deia, ve avalada per les paraules del President. Aquest 
President que, en aquest mateix discurs, ens va parlar. .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Valenciano, per favor, estam en una interpel·lació so

bre política d'organització deis Consells Insulars, li record no
més aixó per si... Té deu minutets. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Moltes gracies per recordar-me el temps que em queda, 

¡ara yeura per que ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Continu'i, Sr. Diputat, continul. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
... per que aquesta introducció hi fa referencia. 
En aquest mateix discurs, el mateix President es lamen

tava que els Consells Insulars no han pogut aconseguir, no 
han pogut tenir aquest grau de desenvolupament desitjable, 
el que equival a dir que fins ara s'havia fet molt poc, que 
hi havia hagut, acceptava, s'ha dit que acceptava que hi ha
via hagut una manca de sensibilitat insular i que a partir 
d'ara tenia la intenció, que a partir d'ara es tenia la intenció 
de no escatimar esfon;:os en aquest sentit, és a dir, es tenia 
intenció de dotar més, de dotar de més contingut els Con
se lIs Insulars, de dirigir els esfof(';os en aquest sentit, de ca
minar cap a aquesta direcció, d'anar a aquest nord, d'anar 
cap a aquest rumb, dotar de més contingut els ConselIs In
sulars. Peró resulta que aquí, precisament, la qüestió que ayui 
ens du aquí, ens deixa reflectit, ens deixa patent que hi ha 
un bilingüisme insular per part d'aquest Govern de la Co
munitat Autónoma. 

Hi ha un bilingüisme insular, perque aquí s'utilitzen dues 
Ilengües, perque aquí, per una banda es diu, farem tal, coor
dinarem els Consells Insulars, farem moltes coses amb els 
ConselIs Insulars, i, per altra banda, tenim una ordre con
creta de la Conselleria d'Agricultura que fa exactament tot 
el cóntrari. És difícil articular les institucions d'aquestes illes, 
jo cree que tots els Grups estaran d'acord que és difícil enca
minar, és difícil vehicular i és difícil vertebrar aquesta Co
munitat Autónoma, que hi ha d'haver una col·laboració per 
part de la Comunitat Autónoma, per part deIs Consells In
sulars i pcr part deIs Ajuntaments, jo cree que tots els Grups 
hi estaran d'acord. Peró, per vertebrar aquesta Comunitat 
Autónoma s'han de tenir, fon;:osament en compte, els Con
sells Insulars, i fins ara, que és el que hem trobat? 

Aquí hi ha presentada una Proposició de Llei de Con
sells Insulars, aquesta Proposició de Llei és a Ponencia, hi 
ha quasi un 70070 de la feina feta, es parla que hi ha d'haver 
una incardinació entre els Consells Insulars, una incardina-

ció dels Consells Insulars amb la Comunitat Autónoma, que 
la Comunitat Autónoma no ha de treballar d'esquena a cada 
illa, que el Consell Insular no ha de ser deixat de banda per 
la Comunitat Autónoma, i ens trobam amb una ordre feta, 
signada de dia 29 de desembre, a la qual la Consellería d'Agri
cultura aprova o vol o diu que hi haura unes delegacions 
insulars de la Conselleria d'Agricultura, delegacions insulars 
de la Conselleria d'Agricultura, totalment d'esquena als Con
sells Insulars. Manca de sensibilitat insular per part del Go
vern, manca de sensibilitat insular per part, ara, del Conse
lIer d'Agricultura. Perque aixó és una mesura que no respon 
a la voluntat del poble d'aquestes illes, és una mesura que 
no respon a la realitat del poble d'aquestes illes, és una me
sura que demostra que va cap a un camí totalment diferent 
del que ha estat fins ara la voluntat d'aquesta Cambra. 

S'han d'articular els Consells Insulars amb la Comuni
tat Autónoma i precisament per aixó, aquí, hi ha una Pro
posició de Llei de Consells lnsulars, i que ens trobam?, qui
na és la voluntat d'aquest Goyern?, que ha fet aquest Govern, 
que vol fer? Aq uest Govern el que vol fer és crear una ad
ministració autonómica periferica a cada illa, totalment d'es
quena als Consells lnsulars, Aixó és el que demostra aques
ta llei, treballar totalment d'csquena, en contra deIs Consells 
Insulars. Aquí és on es veu reflectit aquest bilingüisme, aquest 
bilingüisme, per una banda, al debat que hi va haver a la 
Sessió d'lnvestidura per part del President de la Comunitat 
autónoma, on parla que s'ha de dotar de més contingut als 
Consells Insulars, que s'han de refon;ar, que s'ha de fer aqnest 
Projecte de Llei perque és important i, per una altra banda, 
que tenim? . enim una Ordre signada el mes de desembre, 
mentre aquí estavem discutint precisament els Pressuposts, 
tenim una Ordre signada per part del ConseHer d'Agricultu
ra, a la qual dóna l'esquena als ConselIs Insulars i, pel seu 
compte, comen<,;a a organitzar una administració periferica 
de la Comunitat Autónoma a cada illa, comen<,;a a organit
zar una administració periferica de la Comunitat Autónoma 
a cada iHa, i aixó s'ha de dir. 

Primerament, el que hauríem de saber és si és la volun
tal d'aquest Govern, que cada Conselleria organitzi pel seu 
compte, les deu Conselleries que hi ha organitzin pel seu 
compte i tenguin una delegació insular a cada illa, si és aixó 
una cosa amada o si precisament és una cosa que ha pensat 
dur a .terme tot aquest Govern, i,. fl més a més, no només 
dur-ho a terme aquest Govern, sinó que, precisament, quan 
aquí hi ha una Proposició de Llei de Consells Insulars que 
d'aquí poc temps sorrira endavant. 

Aquesta Ordre que comentavem, és una ordre que és ela
ra, és una ordre que és taxativa i que no permet cap possibi
litat de dispersió. Directament, dependents del Consellers l'ar
tiele 9 i l'artiele 10, Capítol IV, directament dependents del 
Consellers hi haura delegacions insulars amb unes funcions 
concretes, que no són només unes funcions administratiyes, 
també hi ha funció política, també hi ha funció política. 1 
aquesta Ordre és una ordre elara, no es diu que es pensara, 
no diu que s'estudiara, no diu que s'esperara que aquesta Pro
posició de Llei de Consells Insulars acabi, que es col·labora
ra amb els Consells Insulars, sinó que res de tot aixó, i pre
cisament, quina és la Conselleria que ho fa? Ho fa 
precisament una Conselleria d'un Partit Polític ben concret, 
Unió Mallorquina, aquest partit tan insularista, on són aquells 
Consells lnsulars que són els pilars fonamentals, aquests pi
lars tan basics de l'Autonomia, que teníem, on són? A I'hora 
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de col·laborar-hi, se'ls deixa totalment el'esquena. 
Per tant, hi ha una esperanc;a en aquest momen!, I'lini

ca esperanc;a que hi ha és que, en aquests moments, la situa
ció, encara no és una situació irreversible, perque és una si
tuació que no ha anal a més, que no s'ha acabat de 
desenvolu par. 

El President del Govern, en el moment que va dir aques
tes paraules, candidat a Presielent, va dir que tcnja la inten
ció de completar l'Autonomia pel camí deis Consells Insu
lars, i, a més a més, va apel·lar a la responsabilitat política 
deIs Grups i va dir que estava disposat a continuar pel camí 
del consenso Jo crec que en aquest camí hi som nosaltres, 
en aquest que ara vostes han comenc;at a practicar, de fer 
o de comenc;:ar a dur a terme una administració periferica 
de la Comunitat Autonoma paral·lela, en aquest camí, po
den estar segurs que nosaltres no hi somo 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Govern té la paraula el Vice-president, Sr. 

Huguet. 

EL SR. VICE-PRESlDENT (loan Hugllet i Rotger): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La primera part, per

que no vull que el President em cridi l'atenció, la deixarem 
de banda, anem al bessó de la qüestió. Jo, en un to desenfa
dat, li he de dir que no se n'ha temut de la pel·lícula, de 
la intenció que té aquest Govern, concretament amb aquesta 
Ordre de la Conselleria, del Govern, del qual tots els mem
bres del Govern, independentment del partit que siguin, són 
plenament i absolutament solidaris. Aixo que quedi ciar, no 
pertany, aquesta Ordre, a la política d'una Conselleria con
creta d'un partit polític concret, del Govern, plenament j ab
solutament solidaris tots. 

Feta aquesta puntualització concreta, sí que és ver quc 
la Interpel·lació va dirigida al Conseller d'Agricultura i Pes
ca, pero no és manco cert també que fa referencia a la polí
tica general de transferencia de competencies als Consells ln
sulars, i, per tanl, en aquest camp, vostes saben que d'una 
manera totalment directa som el responsable d'aquests temes 
dins el Govern de la Comllnitat Autonoma. 

S'ha de partir d'aquesta Ordre, d'aquesta organització i 
s'ha de dir precisament el que diu voste, es concreta als arti
cles 9 i 10. Pero jo li deman una cosa, que es diu que es 
creen o que es potenciaran a través deIs Serveis d'Extensió 
Agraria?, que és com es fara i que són les converses que vam 
tenir encaminades amb certs Consells Insulars i amb certs 
Consellers de certs Consells Insulars, potenciar al maxim els 
serveis a cadascuna de les iHes menors, a fi i efectes que en 
el moment que s'hagi de produir ja sigui la delegació o la 
transferencia, aquests serveis sigui n ben dotats, ben dotats. 
No es crea una administració paral·lela als Consells Insulars, 
primer punt. Segon punt, una de les dificultats que vam te
nir qui vam formar part de la Ponencia que va elaborar la 
Llei de Consells Insulars, amb totes les discussions que hi 
va haver, era la problemarica que tendríem a I'hora de dele
gar i transferir als Conse!ls Insulars, ja que hi faltaven in
fraestructures, hi faltaven serveis periferics a les i!les menors 
i que de qualque manera s'hauria de solventar. 

Per altra banda, li he de dir que aquesta Ordre no tan
ca cap porta a un Convern de col·laboració que s'esta redac
tant en aquests moments per part deIs serveis jurídics de la 
Comunitat Autónoma, en tant no sigui aprovada la Llei de 

Consells lnsulars. Veure la manera d'establir un Conveni de 
col·laboració i cooperació entre la Comunitat Autonoma i 
els Consells Insulars, en aquest eas, el de Menorca que s'hi 
ha interessal i el d'Eivissa-Formentera, també, uns Convenis 
de col·laboraeió per tenir una relació directa i una interven
ció directa i efectiva en TOtes les activitats que la Conselleria 
d'Agricultura del Govern Balear pugui desenvolupar a les illes 
menors. 

Es va mirar a veure si era convenient o no era conve
nient abans de tenir la L1ei de Consells lnsulars, fer la gestió 
de cessió, la cessió de gestió ordinaria, no ens remuntarem 
a la Legislatura passada, ara hem comenc;at una nova Legis
latura i vam analitzar, també, i vam convenir en el sentit de 
la prudencia, en aquest cas concret, la qual cosa no implica, 
i quan dic vam convenir, vam convenir totes les forces políti
ques, la qual cosa no implica Que no es puguin anal' fent 
passes, establint mecanismes tam dernanats en tan tes oeasions, 
i cree Que justamenl demanats, de coordinació i col·labora
ció i cooperació, i aixo és el Que s'intenta de fer. 

D'aquí a tatxar el Govern Balear de practicar un bilin
güisme insular, no hi entraré, és la seva opinió, nosaltres con
sideram que no practicam un bilingüisme insular, nosaltres 
consideram que tots els Grups Polítics, i ho dic amb el més 
profund sentit de la responsabilitat, tots els Grups Polítics 
ens hem temut de la dificultat que suposa, precisament, es
tructurar aquesta Comunitat Autonoma, via Consells lnsu
lars, dic tots els Grups Polítics, perque som tots que hem 
arribat a a~uesta conclusió, i són tots els Grups Polítics que 
hem fet un gran esfore;:, ja sigui dins la Comissió que va ela
borar el Projecte de L1ei de Consells 1 nsulars, i són tots els 
Grups Polítics que estan fent un gran esfOíC; dins la Ponen
cia actual, que tracta la L1ei de Consells Insulars, perque, 
em cregui, no és un tema facil el tema de I'organització te
rritorial o, en aquest cas, ele l'organització de la nostra Co
munitat Al!tonoma en materia de competencies o transfe
rencies. 

Per resumir, tenguin la seguretat més absoluta que aquest 
Govern no creara una administració paral·lela als Consells 
Insulars, tenguin la seguretat absoluta que aquest Govern, 
dins les seves possibilitats, intentara posar en marxa el ma
xim d'infraestructures necessaries que facin viable que en el 
moment que s'hagin de produir delegaeions o transferencies 
als Consells Insulars, aquestes infraestructures sigui n realment 
realitzades, perque els Consells Insulars puguin desenvolupar 
les competencies que li siguin transferides. 1 és més, aquest 
Parlament va prendre una resolució que abans que el Go
vern fes adquisició de patrimoni per la seva estructura pro
pia a la Ciutat de Palma, es fes un estudi previ de necessi
tats a les illes menors i anas potenciant, preeisament, la manca 
de serveis que hi havia a les illes menors. 

Aquesta Ordre que diu voste de la Conselleria d'Agri
cultura, que diu amb caracter específic quines són les fun
cions, totes aquestes funcions, que no és una lIei, són modi
ficables en el moment que hi hagi un Conveni de 
co!·!aboració, basta que el Converu de col·laboració digui que 
les funcions de I'article 9 i 10 seran supervisades pel Consell 
Insular corresponent, basta que diguin aixó, i basta que di
guin que per a les campanyes de divulgació, foment, infor
mació, s'estara en contacte permanent a les consideracions 
que puguin fer els Consells In ulars. 1 aquest és el Conveni 
que estam, en aquesls momenls, redactant en els Serveis Ju
rídics de la Comunitat Autónoma, i que membres del seu 
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Partit saben i, si no membres del seu Pa .. ~it. ~í q~~ ho saben 
companys de Govern, que govemen una mstltuclO conc;eta, 
que aquesl és el cami que vol dur concretamenl, perque e -
taro parlanl d'aquesta COllseiler!a, aquesta C?n ~lleria en el 
lema de delegacions, lral) fercncles de competencle aJs ~on-

lls Insulars principalment en aquest cas concret de les llles 
se b·· I 1 menors i les zones comarcals. Per a un o jectlU mo t e ar: 
per atracar l'administració a I'admini lra t i no perq~é aixo 
sigui un topie, sinó perque els centre de poder esllgum real
ment alla on han d'estar, que é 'l'apropamelll d'aque La ad
ministració a I'administrat, que els permissos es puguin do
nar a cadascuna de les Illes, i que no s'hagi de fer la 
tramitació d'aquí. Si en aquest moment no hi ha la transfe
rencia real, el Govern no pot fer deixament de les seves res
ponsabilitats i no actuar amb aquesta materia, ha d'actuar 
amb aquesta matéria, i si actuar amb aquesta materia vol 
dir reestructurar una Conse!leria internament perque sigui més 
viable aquesta actuació, l'ha de fer independentment que hi 
hagi la Llei de Conse!!s lnsulars o no, pero si aixo encara 
és poc, li he de dir que quan vam redactar aquest article 9 
i aquest article lO, precisament pensavem en la futura Llei 
de Conse!!s Insulars i pensavem en la possibilitat del conve
ni, pensavem en la possibilitat de gestió ordinaria i pensa
vem en un [utur que si hi ha qualque competencia que esti
gui clara, que podra ser delegada o transferida, perque 
compta amb serveis periferics, i m'estic referint, i m'ha de 
perdonar, a una i!la en concret, és precisament en aquestes 

- mareries i en aq uestes competencies, perque hi ha la infraes
tructura, que ja ¡:iodríem comen<;ar dema, i és aquesta Llei. 
1 aquí hi ha un Conseller que és el responsable dins un Con
se!! Insular que du aquest tema, que esta ben segur que si 
es doten bé aquests serveis, dema mateix se'n podria fer 
carrec si es produi"a. 1 si no es pot produir via !lei, esta con
ven<;ut que via Conveni de col·laboració també es pot accep
lar perque les negociacions han anat per aquest camí. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que volen intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sense entrar 

en debats federalistes ni sobre bilingüismes insulars, intenta
ré fixar la posició del nostre Grup respecte de I'enunciat de 
la Interpel·lació, que no era un altre que, «relativa a la polí
tica d'organització de la Conselleria d'Agricultura i Pesca en 
relació al traspas de competencies als Conse!ls Insulars». 

Vull comenr;:ar dient que una cosa que era ben evident 
o que és ben evident, és que la Conse!leria d'Agricultura s'ha
via de reestructurar i que aixo era, a més, una petició cons
tant que des deis escons de l'esquerra s'havia fet durant la 
pass ada Legislatura, de forma constant, era necessari comp
tar amb un Reglament Organic de la Conselleria d'Agricul
tura, perque, de la manera que funcionava fins a aquest mo
ment no la consideravem adequada. 

És clar també que en aquest Reglament s'ha de donar 
un tractament específic al tema insular, i que en parlar d'or
ganització periférica de la Conselleria, per usar la nomen
clatura utilitzada, s'ha de preveure l'existencia d'una organit
zació d'ambit insular. El que és, digucm-ne, inadequat, i aquí 

coincidiríem d'alguna manera amb l'interpel·lant, és que, en 
el Reglament Organic no es parli per a res de les previsions 
de delegacions cap als Consells i, com aquestes delegacions 
condicionaran l'estructura organica de la Conselleria, en un 
futur, que pens que pot ser immediat, i més si tenim en comp
te la possibilitat que es produeixin, abans fins i tot de I'apro
vació de la Llei de Consells, unes delegacions de gestió ordi
naria de que ens parlava el Vice-president fa un moment i 
que, segurament que és així, no tenen per que estar condi
cionades tampoc per aquesta reglamentació organica. 

Jo crec que, d'alguna manera, aquesta previsió de dele
gacions de gestió ordinaria que sense poder ser considera
des, de cap manera, com a delegacions de competencies, ten
drien precisament com a objecte, substituir l'establiment 
d'aquesta hipotetica administració periferica de la Comuni
tat Autonoma en els ambits territorials de les i!les menors, 
seria una passa, una passa que sense suposar-se menys una 
descentralització, compliria funcions simples, pero positives 
de desconcentració. 

Realment, si pensam en termes d'eficacia administrativa 
i d'economia d'esfon;os i de recursos, no es pot pensar de 
muntar unes estructures d'administració periferiques per a 
cada i!la que podrien duplicar, dic podrien, l'entramal admi
nistratiu, sinó que és necessari pensar, des de ja, de dotar 
els Consells Insulars deis organismes administratius necessa
ris, perque ens permetin trobar una via aqdequada per re
soldre la necessitat que des deis Conse!ls puguem, d'algllna 
manera, dirigir, gestionar les pro pies competencies estatutanes. 

Hem de dir, en aquest sentit, que una vegada més es 
demostra com la timidesa en afrontar el tema de l'articula
ció administrativa del paper deis Consells, com a organs de 
gestió de la política autonomica de la Comunitat, no soIs 
ens ha fet perdre l'oportunitat de comptar amb la necessaria 
experiencia des deis mateixos Consells per saber quines se
ran les dificultats a I'hora de tenir aquestes delegacions de 
competencies, sinó que ha fet que, en qüestions com aques
ta, a l'hora d'aprovar una reglamentació organica, la Con se
!leria hagi de parlar de l'entramat administratiu a les illes me
nors com a administració periferica i no ens remetem 
simplement, i hauria estat molt més senzill, a I'existencia de 
Consells Insulars, ja experimentats, en concret, en aquesta 
gestió ordinaria de la qual en parlam anys i anys sen se veure 
fruits, encara. 

He de dir, per altra banda, en honor a la veritat i pel 
que jo conec, que quan el Consell Insular de Menorca, i su
pos que se n'ha fet menció, encara que no s'hagi dit en con
cret, ha plantejar a la Conselleria d'Agricultura aquesta pro
blemarica, la resposta, de paraules ha estat positiva, perdonau 
pero que, amb I'experiencia d'haver sentit parlar dotzenes de 
vegades, de descentralització, desconcentració, gestió ordina
ria, siguem un poc esceptics, i esperem a veure quina sera 
la realitat per celebrar-ho. Mentre, soIs tenim punts de refe
rencia en que basar-nos, i un d'aquests és que aquest Regla
ment Organic que s'ha aprovat i sobre el qual avui s'inter
pel·la, se suposa que sobre aquest s'interpel·la el Govern, i 
hem de reconeixer en aquest sentit, que trobam com poc ade
quada que no es [aci aquesta menció específica al paper que 
han de jugar els Consells Insulars a l'hora de gestionar la 
política agrícola en el marc de cada illa. 

No es pot crear una administració paral·lela, pero hem 
de dir també que la política de la Comunitat Autonoma ha 
de potenciar l'estructllració del personal present a les i!les me-
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nors, tenint en compte sempre les previsions que s'hauran de 
fer pensant en aquesta futura llei de Consells, i aixo implica, 
entre d'altres coses, preveure ja quina sera l'estructura i la 
dotació humana, entre altres coses, que s'haura de tenir a 
cada una d'elles. 

Sincerament , he de dir que em sembla que d'un article 
concret, de la insu ficiencia de previsió d'un anide concret, 
se n'ha fet un gra masséI. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el 

Diputat Sr. Miquel Pa~cual. 

'. 
EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Si hi ha una Conse
lleria d'aquest Govern que ha sortit de les darreres eleccions, 
que ha intentat avan~ar-se a la Llei de Consells lnsulars, llei 
necessaria perque es pugui acometre el procés de trasferen
cies des de la Comunitat Autonoma a aquests ens, ha estat 
la Conselleria d'Agricultura. 1 el plantejament que ha fet la 
Conselleria d'Agricultura és que, evidentment, amb la trans
ferencia de competencies als Consells lnsulars, hi ha dues 
etapes, una etapa transitoria i una etapa definitiva. Efectiva
ment, mentre no hi hagi Llei de Consells lnsulars, mentre 
no hi hagi hagut llei de transferencies concretes a través del 
procés que comenc;:a per l'elaboració de 1 'avantprojecte, per
dó, de la Proposició de Llei per pan de la Comissió Tecnica 
Interinsular, no podem fer transferencies, no podem fer de
legacions. I..:únic que podem fer són convenis. 

1 aixo ho va dir un estudi jurídic que va ser precisa
ment com a conseqüencia de petició de la Conselleria d'Agri
cultura, que va tenir a dir que mentre no fos resolt el pro
blema de la Llei de <;;:onsells Insulars, no hi podia haver 
transferencia ni hi podia haver delegacions, només es podien 
acollir a la Llei de Contractes de l'Estat, i fer convenis de 
col·laboració Comunitat Autonoma-Consells Insulars .. 

Ido bé, en aquests moments, hi ha en redacció un 
Conveni-marc, jo no vull repetir moltes de les coses que ha 
dit el Sr. Huguet, seré molt breu, pero també s'han de repe
tir, malgrat digui alguna cosa que ja s'ha dit. 1 en aquest 
conveni-marc es preveu, abans que hi hagi la Llei de Con
sells Insulars, que un coordinador, que evidentment ha de 
ser funcionari de la Conselleria a les illes de Menorca i 
d'Eivissa, sigui el que signi, d'acord amb uns programes tri
mestrals pactats entre Consells Insulars i la Conselleria d'Agri
cultura i Pesca, tates les activitats reglad es, com pugui ser 
donar Ilid:ncies de cac,:a, de pesca, permissos de tala, etc., 
etc., de manera que la gent notara, abans de tenir les trans
ferencies, que s'ha acostat al ciutada l'Administració en ma
teria d'agricultura i de pesca. 1 no em vull estendre més. 

Jo, al Sr. Valenciano, per acabar, li voldria dir dues co
ses, en primer !loc, que jo crec que ha vengut aquí amb una 
Interpel·lació desconeixent de la missa a la meitat. En segon 
!loc, li voldria dir que ha aprofitat que el Pisuerga pass a per 
Valladolid i ens ha fet una dissertació sobre la confederació 
de l'Espanya de no sé quants d'Estats, i, molt bé, pero tam
bé li he de dir que tot aixo, per a nosaltres, no és cap filípi
ca incendiaria, sinó que senzi!lament ens ;la oferit un passa
carrer faller que no ens ha sorpres gens donat el !linatge de 
I'interpel·lant, Sr. Valenciano. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

seu Portaveu, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. Presiden!. Sres. i Srs. Diputats. Abans 

de tot, permetin-me fer una reflexió a aquesta Cambra, en 
veu alta, agrair-li al Sr. Valenciano la seva preocupació insu
larista, que ens ha sorpres a tots provenint de les files del 
PSOE, no sabem si aixo vol dir un canvi de posicionament 
de cara al futur i de cara a la mateixa Llei de Consells Insu
lars. De totes maneres, ens sorpren gratament pero jo crec 
que amb la fúria del recent convers ha tirat una pedra que 
li ha arribat massa enfora, pe,'que a mi em fa la sensació 
que s'ha equivocat d'interpel·lació. En aquests moments, el 
fet que hi hagi una Ordre de la Conselleria que crea uns ser
veis insulars, no em pareix a mi que sigui un objecte de preo
cupació de cara a una futura transferencia, perque aquestes 
transferencies vendran regulades pel desenvolupament i l'apli
cació de la Llei de Consells lnsulars, per tal, tal com ha dit 
el Vice-president del Govern, jo crec que en aixo té tota la 
raó, com més ben dotats estiguin els serveis insulars i més 
descentralitzades es trobin les Conselleries en el moment de 
fer les transferencies, més possible sera que aquesta preocu
pació insularista del Sr. Valenciano es vegi satisfeta per una 
infraestructura de mitjans personaIs i materials a les illes me
nors que hó eviti . 

Pero és cert, jo crec, i jo pensava que aniria per aquí, 
en veure una mica ['enunciat de la interpel·lació, perque jo 
crec que sí que és cert que hi ha hagut algunes actituds o 
activitats de la Conselleria que dificulten, si més no, un fu
tur traspas de competencies als Consells Insulars, i aquesta 
dificultat ve derivada de [a propia concepció, de l'estructura 
organica de la Conselleria recentment aprovada, fa uns me
sos aprovada, del mes de novembre. 1 aixo és que la Conse
lleria d'Agricultura, si s'hagués de posar una interpe[ ·lació 
com una Conselleria que ha actuat d'una manera que difi
culta un hipotetic futur traspas, jo em deman si per a una 
Conselleria de 214 persones és l'estructura més adequada, una 
Conselleria amb 4 Direccions Generals, amb 6 Consells As
sessors, amb II serveis i amb 29 seccions, que sumat a 5 em
preses o organismes autonoms que en depenen, dona un to
tal, si fa no fa, d'uns 50 carrecs directius, entenent el canec 
de directiu de nivell de secció per amunt, per a una Conse
lleria que té 214 persones. És a dir, que de cada 4 persones, 
n'hi ha una que té funcions directives, i, sense dubte, amb 
residencia a Palma i, sense dubte, amb moltes dificultats de 
fer-ne una transferencia compulsiva a nivell personal a les 
illes menors, arribat el moment de traspaso 

Jo cree que aixo sí que dificulta seriosament aquesta hi
pertrOfia d'uns serveis centrals que, a més, hipertrafiats a la 
cúspide, sí que dificulten efectivament, un procés de transfe
rencia, el dificulta perque realment sera molt difícil que aques
ta estructura fortament centralitzada en la seva concepció pu
gui després ser transferida. Aixo, i no la creació d'uns serveis 
insulars és el que realment dificulta aquesta transferencia. 
Aixo, i no la creació d'uns serveis insulars, hauria de ser, 
cree jo, la preocupació de qualsevol persona que pensi que 
davant un futur pracés de transferencies, aquesta es veura 
dificultada. Aquesta és la reflexió que, en moti u de l'enun-



, 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 19 / 6 d'abril del 1988 713 

ciat d'aquesta interpel·lació se'ns ofereix al Grup Parlamen

tari del CDS. 
Moltes gnkies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Cosme Adrover. 

EL SR. ADROVER 1 OBRADOR: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Al nostre 

Grup AP-PL, li sembla molt bé i molt important que el Re
glament Organic de la Conselleria d'Agricultura i Pesca con
templi l'organització deis servicis periferics. Perque és una ne
cessitat urgent, imperiosa, de donar una ma, com més aviat 
millor, als nos tres pagesos que, la veritat, els fa molta de fal
ta i no poden esperar més. 

Per una altra banda, no creim que el fel que la Conse
lIeria posi en marxa i potencii' aquests organismes dificulti, 
en el seu di a, la configuració administrativa de la Comuni
tat Autónoma, la part beneficiosa que nosaltres veim és que, 
durant un temps, estaran en funcionament, agafaran un ro
datge molt important i, quan venguin les transferencies, als 
Consells, no haurem de comen<;:ar de zero. 

També és ver que en aquests momerlts, almanco el Con
sell de Mallorca, no té personal tecnic qualificat ni dotació 
económica per assumir les funcions propies d'aquests orga
nismes que discutim. Creim que estam tots d'acord que els 
serveis periferics s'han d'estructurar sobre les actuals agen
cies insulars i comarcals, per tant, no és crear nous organis
mes, sinó que és potenciar els que tenim actualment, i, la 
veritat és que necessiten actualitzar-se molt, sobretot en la 
part de ramaderia, que és un poc curta, els pagesos necessi
ten molts de consells. 

Per tant, Sr. Valenciano, jo Ji diria que la seva Inter
pel·lació és bona, és bona, peró és massa primerenca. Jo cree 
que tots hauríem de conservar aquesta Interpel·lació «in pec
tore», i el dia que discutim la Llei de Consells Insulars, des
prés la tenguem en compte i puguem fer tot el que sigui ne
cessari per al nostre campo 

Grckies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per replica, el Diputat Sr. Valentí Va

lenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. Seré breu, pero, en bon mallor

quí, els papers són els que menten, no les bones intencions. 
Aquest Ordre no només és un article, és un Capítol format 
per dos articles, peró és una Ordre ben clara, ben taxativa 
i que no deixa cap lloc a cap dubte de cap casta, no hi ha 
cap dubte de cap casta, aquí no parla d'Extensió Agraria, 
Sr. Huguet, no parla d'Extensió Agraria, aquÍ el que diu és 
que «dependents directament del Conseller hi haura unes de
legacions insulars, comarcal s, enfront de les quals, etc., etc». 
apartat b). 1 quines seran les funcions? «Elaborar i contro
lar», elaborar, elaborar els programes d'actuació a cada illa, 
aquesta és una funció política, tenim uns Consells Insulars, 
tenim un Projecte de Llei aquí, de Consells Insulars que 
d'aquí a poc sortira. Aquesta Ordre es va fer, vull recordar, 
dia 29 de desembre, som en el mes d'abril, encara no s'ha 
complcn, no costava res esperar un poquet més, esperar que 

vengui la Llei de Consells Insular i no comencar a muntar, 
no comencar a posar les bases, a posar els fonaments d'una 
possible administració periferica. 

El Sr. Huguet ens diu que aquesta no és la voluntat del 
Govern, diu, no és la voluntat del Govern, la relitat, quina 
és la reaJitat?, la reaJitat és aquí, en el ButlletÍ Oficial de la 
Comunitat Autonoma, aquesta és la realitat, i aquesta reaJi
tat permet crear una administració periferica de la Comuni
tat Autónoma. 

1 nasal tres no és que haguem tornat més o manco insu
laristes, sempre hem estat alla mateix, el que creim és que 
hi ha d'haver una coherencia i una racionalitat a l'hora 
d'obrar. 

1 al final de la intervenció, ja he dit, aixó és una situa
ció que és reversible, és reversible perque no han anat a més, 
i nosaltres creim que encara és el moment d'aturar-ho. És 
més, si el Govern es compromet a no dur endavant aquest 
TItol IV, nosaltres no presentarem cap Moció, perque aixó 
no es pugui dur a terme. 

Pero el que ha de quedar ben ciar és que una cosa són 
les intencions, aquest biJingüisme que deia abans, per una 
banda diuen. sí fa rem , sí direm, i la realitat del Butlletí Ofi
cial de la Comunitat Autónoma és una altra i permet que 
hi hagi, comen<;:ant per la Conselleria d'Agricultura, no sa
bem si desrpés en vendran un parell més, permet que hi hagi 
una administració periferica de la Comunitat Autónoma a 
cada iHa. 1 aquesta és la qüestió que a nosaltres més ens ha 
preocupat, perque en aquest mateix Reglament hi ha diver
g~ncies ciares amb la Llei de Finances, hi ha divergencies cia
res, aquí, amb la Llei de Finances, el que passa 'és que la 
Llei de Financfes és una lIei, i aixó és un Reglament, per 
tant, ja no hi ha objecte, és ben ciar que és el que, en cas 
de dubte, prevaldria. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Vice-president, Sr. Huguet, té la paraula per tancar 

el debato 

EL SR. VICE-PRESIDENT (loan Huguet i Rotger): 
Gracies, Sr. President. Si el Govern es compromet a no 

aplicar el Capítol IV, nosaltres no presentarem cap Moció. 
Dones el Govern es compromet a aplicar el Capítol IV, 

Ara, si voste al Capítol IV vol afegir que aquestes fun
cions ressenyades a l'artic1e 9 i a l'artic1e 10 seran delegad es 
o transferides com a própies als Consells Insulars, li accep
tamo Perque aquest és el sentit. Anem a organitzar els ser
veis que tenim, aquesta és la voluntat i el sentit, per favor. 
Aquí ha sortit un Conseller d'un Consell Insular de Menor
ca,. responsable, teóricament almenys, a no ser que vostes el 
desilUtoritzin, de l'area d'agricultura de Menorca, que sap que 
aquesta estructuració va en aquest camí, i que els contactes 
s'han mantenguts, i no de paraula, hi ha escrits, quan vul
guem, ens podem seure, escrits signats pel mate ix Conseller 
aJ Consell Insular de Menorca, no només de paraula, escrits. 
1 que el Conveni de Col·laboració i Cooperació s'esta redac
tant, i que de la gestió orrunaría, també n'han parlat, i aquesta 
Ordre no contradiu la possibilitat que donara la Llei de Con
sells Insulars. La Llei de Consells Insulars diu que hi ha com
petencies própies, delegades i d'acció ordinaria, si una Llei 
del Parlament, una Llei del Parlament decideix que les com
petencies ressenyades a l'article 9 i a l'article 10 d'aquest Re
glament d'organització passen com a própies als Consells In-



'. '. • • -. l '\ ~- J T - -. 

714 DJARI DE SESSIONS / Núm. 19 6 d'abril del 1988 

sulars, no hi ha Ordre que ho aturi , no és una Ordre lancada, 
perqu e tot esta supeditat, fins i tot les competencies que vé
nen a l'Estatut, esta supeditar a aquesta Llci de Delegació 
de Transferenci es . Per lant, volunrat de potenciar aq uests ser
veis, total, absoluta. Que vosle vol afegir aquí que aquestes 
funcions i compctencics seran delegades, transferides o que 
es comenc,:ara un conveni de col·laboració, ja, li ho accep
tam, li ho acceptam, pero el que no acceptam és no posar 
en marxa aques tes funcions, perq ue aixo seria anar en detri 
ment de I'objectiu, que és atracar l'Administració més a l'ad
ministrat, i que aquestes intervencions es puguin fer, realment , 
als centres, i que les decisions es puguin prendre en el lIoc 
on s'han de prendre que, en aq uest cas concret, podrien ser 
aquestes delegacions insulars, que seran, que hi són, com pu
gui ser una delegació en cultura, que hi són a les illes me
nors i que, per tant, ja hi ha aquesta infraestructura, anem 
a potenciar-los, anem a posar en marxa, que fara molt més 
facil, i gracies al Sr. Quetglas, encara que no sigui aquí, quan 
ha dit que amb aixo estava d'acord, que fara molt més facil, 
després, fer traspas de competencies als ConselIs lnsulars, el 
difícil és si no hi hagués aquesta estructuració, hauríem de 
crear la mateixa llei del Parlament d'aquesta estructuració. 

Per tant, Sr. Valentí, cree que s'ha equivocat de tir, vos
te mateix quasi ho ha reconegut aquí, jo li die que nosaltres 
I'aplicarem, pero que sapiga segur que si dema presenten vos
tes una Moció en aquest sentit, el suport nostre el té, i enca
ra que no la presentin, ho farem, si vol,' si és aquesta la difi
cultar que hi ha, si se n'ha rallat sempre en aquest sentit. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: Moltes gracies, Srs. Diputats. 
Aquesta Presidencia decreta un descans de deu minuts. 

v-) 
EL SR. PRESIDENT: 
Comenc,:a la Sessió. Pasam al punt cinque de l'Ordre del 

Dia d'avui que es refereix a Pro postes de Resolució presenta
des a I'avantprojecte del Túnel de Sóller. Per presentar la Pro
posta de Resolució registrada amb el n.O 157/88, pel Grup 
Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. Jo vull comenc,:ar aquesta inter

venció amb una evocació quasi historica, de quin és I'origen 
del debat que avui ens ocupa i d'altres debats que s'han de 
veure a la Cambra. 1 és una Resolució que es va prendre per 
majoria en aquest Parlament, a la qual s'instava el Govern 
a elaborar un pla de carreteres i a sotmetre, en tot cas, les 
qüestions urgents a aquest Parlament. Ja hem vist, repetides 
vegades, en Plenari, en Comissió, en debats de pressuposts, 
etc., que tot és urgent, i que aquella resolució famosa no ha 
modificat ni un apex la política viaria del Govern, i hem de 
lamentar, políticament i democraticament que una Resolu
ció majoritaria d'aquesta Cambra no afecti, en absolut, la 
política d'un Govern minoritario 

Fet aquest proleg, vull també afegir, a manera de sego
na introducció, uns paragrafs del nostre Programa Electoral, 
que feien referencia explícita i clara al Túnel de Sóner, on 
deiem que suposa un perill greu per a la supervivencia de 
la Ciutat de Sóner tal com és, que l'impacte del túnel, per 
en mateix no seria molt gran, pero les conseqüencies urba
nístiques i socials, sí que ho serien. Cal previament, deiem, 

prendre mesures molt fortes de conservació de la contrada 
i una informació seriosa, un debat en profunditat i la conse
güel1l opinió deis solleries ha el e ser basica en aq uest tema. 

El Govern presenta, a aquesra Cambra, un Avantpro
jecte que no té en absolut aquesta visió global. És un Avant
projecte que contempla exclusivarnent el túnel i contempla 
excJusivament i d'una manera molt rapida els problemes que 
puJia generar el túnel elirectalllcIlt, pero no les eonseqüen
eíes poteneialment nefastes que podria tenir el túnel sobre 
la vall de Sóller. l és a aquestes conseqLiencies a que nosal
tres cns oposam. 

Per tant, considera m qu e la solució de la comunicació 
viaria de Sóller ha de venir a la vegada que la solució als .. 
problemes que aquesta solució, i perdonin la repetició, po-
dria generar. No és així, no és així, a pesar, no sois de la 
conveniencia política que sigui així, sinó de les propies lleis 
o normes que afecten els temes, les grans obres públiques 
i, en concret, les avaluacions d'impacte ambiental que aquestes 
obres han de contemplar. 

Hi ha un Decret d'aquest Govern, hi ha un Decret del 
Govern de l'Estat, hi ha, fins i tot, Directrius Europees que .' 
obliguen que aquestes grans obres duguin dins la seva trami
tació una avaluació previa d'impacte ambiental, sotmesa igual
ment a informació pública, i que sigui coneguda, per tant, 
d'una manera democratica pels afectats. 

Consideram políticament impresentable que el Govern, 
que exigeix als administrats aquestes avaluacions d'impacte 
ambiental, les eludeixi en temes d'una importancia tan gran 
com pot ser el Túnel de Sóller. Aquesta eina, els estudis d'im
pacte ambiental és una eina aplicada internacionalment, no 
sois a la Comunitat Europea, com he dit. aban s, sinó a pal
sos tan diversos socialment i políticament com la Unió So
vietica, Canadil., Japó i fins i tot certs paj'sos africans. 1 to
tes les definicions que es troben a qualsevol manual elemental 
sobre impacte ambiental i fins i tat a moltes de les norma ti
ves, fan referencia explícita a les conseqüencies indirectes de 
les obres sobre el me di ambient i social. 

El Govern ho sap i, efectivament, als documents que el 
Go\'ern ha trames a aquesta Cambra, fa referencies concre
tes que el túnel tendra una conseqüencia de potenciació tu
rística de la costa nord, que tendn'l, díu el Govern, un incre
ment del valor estrategic del Pon de SólIer, que suposara un 
desenvolupament urbanístic de la comarca, aixo diu el Go
vern, pero, a pesar d'aquesta constatació, no en fa I'avalua
ció ambiental corresponent, i aquesta és la nostra preocupa-
ció que compartim, com hem vist o com veurem amb altres • 
Propostes de Resolució d'altres Grups. 

Pero no, no compartim, desgraciadament, el del Govern 
que, com die, eludeix aquesta avaluació previa i eludeix, per 
tant, i aquest és el gran problema, les mesures correctores 
que d'aquest estudi podrien sortir. 1 per que volem, ara, a 
nivell d'avantprojecte, aquesta avaluació d'impacte ambien-
tal? Per que no podem dir que sí al Túnel sense aquesta aya
luació d'impacte ambiental? Perque volem que aquesta ava
luació tengui responsabilitat política, perque si el projecte és 
elaborat posteriorment i amb el regim que el Govern propa-
sa de concessió a empreses privades, aquestes empreses nO 
tendran, amb les avaluacions que poguessin fer, una respon
sabilitat política presentada davant aquesta Cambra. 1 volero r 
també que hi hagi prou temps com per garantir que les solu
cions o les disrninucions d'impacte que aquests estudis con
siderin necessaries, siguin fetes abans que l'obra mateixa. 
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Deim per tant, que no a aquest Avantprojecte, encara 
e obrim' amb altres Propostes de Resolució vies positives. qu , ., 

En concret, aquesta de la promoció d'un estudi d'avaluacJO 
d'impacte ambiental, d'acord amb el que preveu tant el De
cret del Govern com el Decret Legislatiu de 28 de juny del 
1986, que és de nivel! estatal. Fins i tot, per estalvi de temps 
i de doblers, feim una proposta molt concreta i és que aquesta 
avaluació d'impacte la faci la Universitat, posat que esta ela
borant per la mateixa Conselleria d'Obres Públiques, un es
tudi sobre la Serra de Tramuntana que permet ja una gran 
informació de base, molt directament relacionable amb aquest 

tema. 
La Proposta n:' 4 diu que una vegada que aquest estudi 

hagi estat passat per informació pública, es consideraran amb 
caracter previ a I'aprovació de l'Avantprojecte, informes vin
culants del poble de Sóller i del Consell Insular de Mallorca. 
Aquí he de fer una autocrítica a la nostra redacció, una auto
crítica que m'ha fet veure la formulació d'Unió Mallorqui
na, i és l'oblit del poble de Fornalutx en aquesta Proposta 
nostra que m'agradaria, no sé si el Reglament m'ho permet, 
que el poble de Fornalutx fos inclos tanmateix en aquesta 
Resolució. 

Pensam, j ha deiem també al Programa Electoral, que 
I'opinió local és basica, pero una opinió formada en bona 
informació i una opinió que sigui vertaderament, que es pu
gui compulsar vertaderament que sigui del poble de Sóller. 

La informació que es té, hem de destacar que és frag
mentaria i que no és tan completa com convé per a un tema 
de tanta importar.cia i de tanta cmergadura i, fins i tOl, de 
vegades, amb únes deformacions molt greus. Jo vull recor
dar, encara que evidentment, no té un valor d'exemple, sinó 
tan soIs, per ventura, d'anecdota, quasi quasi esperpentica, 
unes declaracions a un diari local, a «Sóller», d'un President 
d'una institució de Sóller, que deia que el Túnel seria molt 
positiu per a la seguretat ciutadana perque, posat que seria 
de peatge no deixarien passar segons qui. Evidentment, aixo 
és absolutament impossible, si hi ha qualcú que sustenti opi
nions d'aquest tipus, és evident que un debat ampli sobre el 
tema és encara necessario 

La Proposta n? 5 és que les mesures correctores que que
din previstes a I'estudi d'impacte ambiental quedaran incor
porades a la normativa vigent, via Pla de Medi Natural, Plans 
Generals o Normes Subsidiaries, amb caracter previ a I'apro
vació del concurso És evident, insistesc en la necessitat que 
nosaltres consideram que existeix, de garanties previes per a 
I'aprovació d'aquest tema, no de mesures posteriors que ja 
es veuria com serien quan arribas l'hora, i que ja sabem com 
són quan arriba I'hora. 

La Proposta n? 6 és que el Govern'oremeti al Parlament 
el Plee de Condicions del Concurs per a l'adjudieació del 
Túnel de SólIer, abans de la seva aprovació. Existeix, certa
ment, una desconfianl';a del nostre Grup en la formulació del 
Plec de Condicions, una desconfianr,:a quc hem vist que al
tres Grups comparteixen, posat que dicten al Govern com 
ha de ser aquest Plcc de Condicions, pentura la nostra és 
un poc més gran, i el volem veure complet i no sois imposar-li 
algun punt. 

Vull acabar demanant al President la votació separada 
de cada una d'aquestes Propostes de Resolució, posat que 
el Reglament ens ho permet. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

seu Portaveu, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El 

Grup Parlamentari del CDS ha presentat una Proposta de 
Resolució, una, que no diverses, una Pro posta de Resolució 
que consisteix, basicament, en una formulació positiva, apro
vatoria d'aquest Parlament, al Projecte del Govern, encara 
que amb unes prescripcions que fan referencia a tres ambits 
de preocupació que són, si no unanimement, sí generalment 
compartides amb bastant profusió dins el si deIs Grups Par
lamentaris d'aquesta Cambra. 1 aquests tres ambits de preo
cupació fan referencia, en primer lloc, als aspectes relatius 
a l'estudi economic del Projecte, en segon lloc, a les qües
tions relatives al Plec de Condicions, ja s'ha al ·ludit aquí, 
i, per últim, a les qüestions corresponents als impactes am
bientals, a la manca o la carencia deIs estudis d'impacte am
biental del Proyecte que acompanya la pro posta del Govern. 

No hem d'oblidar que aquesta Resolució del Parlament 
s'empara a I'article 172 del Reglament del Parlament, que de
mana un pronunciament del Par/ament sobre un Pla d'ac
tuació del Govern. Aleshores, dins aquest esperit, nosaltres 
entenem que, ja ho hem dit en altres ocasions dins Ponencia 
i dins Comissió, que aquest Parlament, utilitzant o fent ús 
d'una Resolució aprovada pel Pie d'aquesta Cambra, que obli
ga el Govern de la Comunitat Autonoma, en tant no sigui 
aprovat el Pla de Carreteres, a l'empara del previst a la L/ei 
d'Ordenació del Territori, aquest Parlament, s'hi haura de pro
nunciar previament. A I'empara d'aixo, nosaltres entenem que 
aquí, el que fa falta, és transmetre al Govern quin és el pro
nunciament d'aquest Parlament i, si del Projecte que el Par
lament remet, se'n deriven alguns aspectes que nosaltres pu
guem matisar o recomanar, pero de cap manera, de cap 
manera no hem de fer d'aquest Parlament una unitat de pro
jectes, una unitat de supervisió de projectes, ficant-nos en 
qüestions i aspectes tecnics relatius al desenvolupament o a 
I'execució de l'obra, ni invadint, logicament un ambit de com
petencies que és un ambit executiu que entenem que s'ha de 
respectar i que detenta, sen se dubte, el Govern de la Comu
nitat Autonoma. 

Feta aquesta visió de caracter general, comenr,:arem a de
fensar la nostra Proposta de Resolució. 

En primer 1I0c, a la vista de la Resolució i apreciant-ne 
la urgencia, i més que la urgencia, també la inevitabilitat le
gal que el Govern, a la vista d'una sol·licitud, que aixo és 
previst, concretament a la L/ei de Contractes de l'Estat, a 
la vista d'una sol·licitud d'una empresa, que aquest servei pu
gui sortir a concurs, apreciant que s'hi donen les raons sufi
cients perque es faci un pronunciament positiu, a la vista de 
la sol·licitud del Govern, nosaltres proposam que la Cambra 
aprovi o atorgui la seva conformitat a I'Avantprojecte amb 
tres prescripcions. 

En relació a l'Avantprojecte, l'estudi economic contem
plara les amortitzacions de la inversió, els interessos de capi
tal, es formularan distintes hipotesis de valoració d'ingressos 
i despeses, en funció de les variables de transit, tarifes i cos
tos d'explotació. Nosaltres entenem que aquest sí que és un 
defecte seriós que té el Projecte remes pel Govern. ~estudi 
economic és molt simple, les variables que maneja són molt 
elementals i, a més a més, jo diria que amb aquest estudi 
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economic no es posa en evidencia la viabilitat d'aquest pro
jecte, sinó tot el contrari, i potser que el projecte sigui via
ble, el que passa és que l'estudi és bastant deficient en aquest 
sentit, un estudi economic que no contempla amortitzacions, 
realment és un estudi economic deficient, ha hem de reco
neixer així, no fa falta ser un especialista en el tema, les arnor
titzacions d'inversió i els interessos de capital són variables 
fonamentals a I'hora d'establir un estudi economie, i també 
s'han de fer, entenem, distintes hipo tesis d'evalució d'ingres
sos i despeses, en funció fonamentalment de les variables de 
tn'msit que estan extrapolades d'una manera molt senzilla, 
a partir d'un cornportament, d'unes dades estadístiques rnolt 
curtes en el temps i que donen unes dispersions· molt gros ses 
en relació a la mitjana i que, per tant, fan que les previsions 
de transit futur hagin de ser preses amb molta precaució. 
Així mateix, s'han d'observar distintes alternatives de costos 
d'explotació i tarifes que són contemplats de manera unifor
me dins I'estudi economic que presenta el Govern. 

En segon lloe, volem que es prenguin moltes precaucions, 
en relació que les condicions del concurs penalitzin al ma
xim dins la legalitat aplicable, naturalment, les reversions no 
reclamades per la Comunitat Autonoma de I'explotació del 
servei i que, en cap cas, la Comunitat Autonoma no es fara 
responsable, avalara quantitats destinades a financ;ar l'execu
ció de les obres o l'explotació del servei. Tampoc no podra, 
la Comunitat Autonoma, participar ni directament ni indi
rectament amb la societat explotadora. Aixo no són més ' que 
clausules, clausules que atorguen la prec¡ll,lció, són clausules 
cautelars per evitar que es pugui, d'una manera indirecta, jo 
diria que fins i tot d'una manera espúrea, es puguin trasto
car les prioritats de la Comunitat Autónoma. El ConselIer 
va declarar, i jo crec que amb molt de sentit comú, que si 
fos la Comunitat Autonoma qui hagués de financ;ar aquesta 
obra, dins I'ordre de prioritats, no seria en un termini imme
diat, no seria a curt termini que es podria enfrontar la seva 
construcció, perque, evidentment, el cost de l'obra és molt 
car i, per tant, només a través de la fórmula de I'explotació 
privada, a través de la fórmula del peatge, aixo és possible. 
Si aixo és així i no volem que les prioritats del Govern de 
la Comunitat Autonoma que, en aquest sentit, nosaltres com
partim, es vegin violentades per una política de fets consu
mats, el que ha de fer la Comunitat és que dins el PIec de 
Clausules, es penalitzin al maxim aquest tipus d'intenciona
litats amagades, si és que n'hi pogués haver, o, si més no, 
que via de fets consumats, la Comunitat Autonoma es vegi 
en I'obligació de prendre, al seu carree, una obra que no te
nia planificat de fer dins aquests terrninis. 

Per últim, i vull dir «last but not list», hi ha la qüestió 
deIs impactes ambientals i sócio-economics del Projecte que, 
efectivarnent, compartim la preocupació que ha exposat aquí 
el Diputat loan Mayol. Efectivament, l'estudi d'impacte am
biental que acompanya l'Avantprojecte és escas, és molt po
bre, no té en compte, probablement, alió que és l'impacte 
fonamental de l'obra, que són els impactes sócio-economics 
sobre la població, la dinarnica de l'economia de la vall de 
Sóller, es limita solament a fer unes consideracions sobre els 
impactes directes del destí final de les terres i les pedres, pro
ducte de l'excavació del Túnel, i poc més que aixo, i entenem 
que un estudi d'impacte ambiental, seriosament, tal com de
fineix la mateixa normativa vigent a la Comunitat Autono
ma, ha de tenir, ha de contemplar aquest tipus de variables. 
No solament aixo, sinó que ha de prendre precaucions per 

rninirnitzar o evitar al maxim els impactes negatius que l'ober
tura del Túnel pugui introcIuir dins la vall de Sóller, impac
tes especialment en qüestions urbanístiques. En aquest sen
tit, nosaltres demanam, dins la nostra Proposta de Resolució 
que la normativa derivada del Pla d'Ordenació de la Serra 
de Tramuntana estigui vigent al moment en que les obres del 
Túnel seran acabad es. Aixo és una manera de garantir que 
els impactes sigui n reduús al maxim, que es faci un esfon; 
per part del Govern de la Comunitat Autonoma perque es 
posi especial esment sobre les mesures que garanteixin la dis
ciplina urbanística i que, d'altra banda, el Govern prengui 
les iniciatives que siguin al seu abast per tal que el planeja
ment urbanístic de la zona impedeixi la degradació urbanís
tica produi'da per la pressió de la demanda, que la construc
ció del Túnel podria induir. 

Amb totes aquestes condicions, que jo crec que són unes 
condicions absolutament raonables i que poden ser perfecta
ment assumides i que d'alguna manera subsumeixen les preo
cupacians més importants que s'han exposat al lIarg del de
bat, en Ponencia, en Comissió, d'aquesta obra, nosaltres som 
en disposició, el nostre Grup Parlamentari és en disposició 
d'atorgar el seu vist-i-plau, la seva conformitat que es dugui 
a terme, amb les condicions previstes pel Govern I'obra del 
Túnel de SólIer. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el seu 

Portaveu, Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Dia 5 d'octubre del 

1987, el Consell Insular de Mallorca va cmetre un informe 
favorable a l'Avantprojecte que li havia presentat el Govern 
per a la construcció del Túnel de Sóller, que avui debatem 
aquí. CarticIe 37 de l'Estatut d'Autonomia diu que els Con
sells lnsulars tenen el govern, I'administració i la representa
ció de I'illa corresponent, és a dir, en aquest cas, el ConselI 
Insular de Mallorca, que és integrat per 33 dels Diputats que 
som aquí, té la representació de l'illa de Mallorca i, per tant, 
sembla. com ja hem sostingut des del principi, que aquest 
Parlament no havia d'haver entrat a l'estudi del Túnel de SÓ
ller, perque, precisament, el Consell Insular ja ho havia fel. 

En aquella ocasió, el CDS es va abstendre, el Partit So
cialista Obrer Espanyol, el Grup SOCIALISTA va votar que 
no i el Grup del PSM també va votar que no. AP-PL, per 
una banda i UM, per l'altra, varen donar suport a l'Avant
projecte. Pero bé, es va aprovar per aquest Parlament que 
s'havia de veure I'Avantprojecte aquí, i nosaltres acceptam la 
decidió parlamentaria, naturalment, i a posta feim aquesta 
intervenció i a posta hem duit unes Propostes de Resolució. 

I nosaltres deim que Sóller i Fornalutx tenen dret a te
nir uns accessos com els de la resta de pobles de les Illes 
Balears, a posta nosaltres votarem que sí al Túnel de Sóller. 
També hem de dir que el Túnel no és cap autopista, senzilla
ment és una carretera normal i corrent, com totes les carre
teres que hi ha a la resta, les darreres que s'han fet per totes 
les Illes, una carretera de 10 m. i, per tant, l'únic que feirn 
és donar-lis un accés igual del que tenen els altres pobles, 
no un accés millor, com es podria suposar. Es tracta, per 
tant, a través del Túnel de donar a la vall de Sóller una car-

.. 
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b na Per substituir una carretera dolenta que puja fins 
retera o 
al Coll. 

Per una altra banda, també hi ha un fet que no hem 
de desconeixer, que és que si analitzam, els darrers 25 anys 

d 1 historia economica de la Vall de Soller, es pot conclou-e a . 
ue la mancan~a d'un bon accés a la vall ha entorplt greu-

re q , . h S 'ti ent el seu desenvolupament economlc, an tancat a o er 
;urant els darrers 25 anys, com a mínim, 12 fabriques ü:x
¡ils, 5 asserradores, 3 fabriques d'embotits, 10 fabriques de 
material de construcció, 3 hotels a Sóller, 6 hotels al Port, 
7 fabriques diverses, en total, com a mínim, unes 46 empre
ses. Per una altra banda, si analitzam el fenomen turístic, 
no podem oblidar que la vall de Sóller és un deIs indrets 
més guapos de I'illa de Mallorca i de Balears i que també 
és al litoral, com tots sabem, ido bé, actualment hi ha unes 
2.700 places hoteleres i aquest nombre de places hoteleres no 
es superior, és del mateix ordre de magnitud que les que hi 
havia a J'any 1970. Per consegüem, jo die i repetesc que la 
rnancan¡;a d'un bon accés a la val! de Sóller ha dificultat, 
si més no, ha entorpit, el desenvolupament económic deis mu
nicipis de Sóller i de Fornalutx. 

També una altra dada que refon,:a aquest argument, és 
que els ingressos per obres, senzillament, se'n van a uns 7 
milions de pessetes per any a I'Ajuntament. 

Un altre tema que hem de tocar és el tema del peatge. 
Sé, hi ha tres Grups Polítics que estam a favor del peatge, 
n'hi ha un que diu que sí, que hi ha hagul un canvi respecte 
a la votació del Consell Insular de Mallorca, que és el del 
Grup Socialista, que avui diria que es pronuncia favorable
ment, si no fos de peatge el Túnel, pero, al cap i a la fi, 
ve a dir que es pronunciaria favorablement, pero nosaltres 
hem de dir que el peatge és necessari, i per que és necessari? 
El Sr. Quetglas, que m'ha precedit en l'ús de la paraula, molt 
bé ha dit que pel tr~nsit que hi ha, són 3.000 vehicles, no 
arriba a 3.000 vehicles dia, i per la inversió, més de 3.000 
milions de pessetes, si nosaltres donam un ordre de prioritat 
a les inversions en carreteres, almanco hem d'estar una serie 
d'anys, nosaltres calculam, com a mínim, 10, entre 10 i 15 
anys per poder construir el Túnel. I nosaltres també pensam 
que el pedode de recuperació de la inversió i, per tant, el 
període de peatge és possible que sigui entre 15 i 20 anys. 
Per consegüent, nosaltres tenim que amb el peatge avan~am 
quasi la totalitat, quasi la totalitat del pe río de de peatge, la 
construcció, des del Túnel s'avan~a, amb tot aquest temps, 
i aixo suposara un gran benefici ecanomic i un desenvolupa
ment sostengut als pobles de Sóller i Fornalutx. 

Per una altra banda, també s'ha de dir que passar pel 
Túnel sera lliure, no sera obligatori, tothom podra pujar per 
la carretera actual fins al Coll, si a un no li agrada i no vol 
pagar, podra anar per la carretera actual. Per consegüent, 
no es tracta de forc;ar ningú que hagi de pagar un peatge, 
sinó que tothom podra escollir entre pagar i no pagar. 

De lotes maneres, podria passar que quan es faci el con
Cur quan s'obrin le' pliques, podria pa sar que el peaLge 
o enat pel' les ernprcse r m!\ssa gr s, per excmple, o po
dria passar que hi haguCs allre co es que n agradas in al 
Olunicipi de óller i d Fornalulx, que són cls implicals, que 
Són el') que 'cnzi ll amenl volen el Túneli el Tú nel es fa per 
a ell • per tam, no 'a lt re pIe entam una Propo la de Resolu 
ció que é la n~ 2, que diu que el Govern l3alcar rccaplara 
del Ajul1Lal11ent de óller i de . rnalulJ< un in~ rme previ 
a I'adjudica ió del concurs del ProjcC¡e, obra i cxplolació del 

Túnel, on aquests, els dos Ajuntaments, puguin expressar les 
seves preferencies quant a les condicions ofertades pels lici
tadors o, en el seu cas, la conveniencia de declarar-lo deserto 
Els Ajuntaments, naturalment, podran declinar pronunciar
se al respecte. 

Pero també, duim dues propostes més. Aquestes dues 
no són úniques nostres, d'UM, n'hi ha una que fa referencia 
a l'impacte ambiental, que també és compartida practicament 
per tots els Grups i es tracta que si hem dit que Sóller i For
nalutx tenen dret a tenir uns bons accessos, també nosaltres 
deim, i hem dit mol tes vegades, que tenen el deure de con
servar el seu patrimoni tant natural com urba. A posta, des 
deis mateixos Ajuntaments amb la revisió del Pla General 
i per a una salvaguarda, també la Comunitat Autonoma o 
el Consell Insular si un dia té competencies, han d'intervenir 
per a la salvaguarda deIs valors, deis grans valors de la val! 
de Sóller, en particular, i de la Serra de Tramuntana, en ge
neral. I aixo ha compartim tots. ! aquesta és una altra Pro
posta de Resolució que duim, o sigui, el Túnel de Sóller no 
ha de generar atemptats urbanístics. 1 en aquest aspecte he 
de dir que tots els Grups que diuen que donarien un infor
me favorable a l'Avantprojecte, que són tots manco el PSM
EEM, ja donen per bo que es poden prendre les mesures ade
quades, adients perque, mentre es construeix el Túnel, s'or
deni el territori de la manera millar, de la manera més har
monica, per no destruir l'equilibri . I en aixo, també, nosaltres 
dei m la Proposició n? 1, que fa referencia al Pla de la Serra 
de Tramuntana, que ha de contemplar l'impacte que donara 
el TUnel quant a major nomb"fe de visitants a la vatl. 

1, per acabar, nosalatres duim una tercera Proposta de 
Resolución, perque consideram que és de justícia que els ciu
tadans que viuen a Sóller i a Fornalutx han d'estar en mi
llors condicions quant a les des peses que hauran de fer per 
passar a través del Túnel. És de justícia que se'ls puguin fer 
descomptes i encara que aixo és una cosa que, tal vegada, 
des del punt de vista economic, podria no ser possible, sí 
nos al tres deim, com també diu una Proposta de Reso!ució 
d'AP-PL, en termes semblants, que s'ha de valorar, a l'hora 
d'adjudicar el concurs, que els licitadors proposin descomp
tes per als residents de Sóller. 

Sres. i Srs. Diputats, nosaltres, per tant, votarem que sí 
al que hi ha publicat al Butlletí Oficial del Parlament de les 
Illes Balears, creim que sortira aprovat amb diversos condi
cionaments, I'Avantprojecte del Govern, i nosaltres creim que 
avui, aquest Parlament donara resposta satisfactoria a!s de
sitjos deis pobles de Sóller i de Fornalutx. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el seu Portaveu, el Diputat Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Bien, 

como se ha dicho ya aquí, por los dos Portavoces que me 
han precedido inmediatamente en el uso de la palabra, las 
Propuestas de Resolución de los tres grupos del CDS, de UM 
y la del Grupo AP-PL, que represento, tienen grandes pun
tos de coincidencia y, en cierto modo, han quedado ya glo
sadas, suficientemente glosadas, cabe, sin embargo, quizá, ma
tizar algunas de las afirmaciones que aquí se han hecho y, 
en definitiva, instrumentar la línea de actuación que nos con
duce a apoyar con nuestras Propuestas de Resolución, la cons-
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trucción del Túnel de Sóller. 
La primera consideración que cabe hacer dentro de esta 

estructuración elel problema, es que la accesibilidad de SÓ
Il er es escasa y mala, la accesibi lidad de Sóllc r es insuficien
te, y es insufici ent e, no sólo para los viajeros, sino que es 
insuficiente para el tráfico de mercancías neces arias. Sóller 
tiene una carretera que la atraviesa, de norte a sur, es la ca
rretera costera. una carretera de verdadero luj o en nu e~t ra 
isla, una bella carretera que, desde luego, no está o no el ebe 
de ser, no debe de estar concebida para el uso del tráfico 
ele mercancía o de viajeros intenso. Es una ca rretera conce
bida para un tráfico wrístico, un tráfico ele disfrute y que, 
en cuanto se ha pretendido tocar o modificar, como helllos 
visto, ha procurado inmediatamente, ha levantado sospechas, 
problemas y preocupaciones por parte de otras localidades 
vecinas a SólIer, de menos entidad y que se veían o se creían 
ver gravemente afectadas por la mejora de esa carretera. Que
da, pues, una carretera que la une a Palma, una carretera 
única que, lógicamente, sobre ella debe pivotar todo el tráfi
co, como digo, de mercancías y de pasajeros del valle de Só
lIer, incluye Sóller y Fornalutx. 

Bien, la accesibilidad, como digo, es mala, y la solu
ción parece que tiene que pasar por la mejora de esta carre
tera, no hay alternativa al Túnel, no hay alternativa al Túnel, 
y con que no hay alternativa al Túnel, me refiero a que no 
hay alternativa suficientemente buena, de suficiente calidad 
diaria al túnel que la del Túnel de Sóller. ,Y no la hay, por
que no hay otro punto de paso, no hay otra posibilidad por 
ninguna de las salidas que la Sierra que comunica a Sóller 
con el resto de la isla, pueda permitir o autorizar el trazado 
de una carretera que suponga un menor coste, que suponga 
una menor afección. 

Bien, situados en este punto, si no hay otra solución más 
que hacer una carretera, y esa carretera debe de ir en túnel, 
parece lógico que la opinión pública y, desde luego, la del 
valle de Sóller, Sóller y Fornalutx, se ha manifestado, yo di
ría que clamorosamente, además de haberlo hecho por los 
adecuados cauces que representan los municipios, que repre
sentan sus ayumamientos, los adecuados cauces democráti
cos, se nos presenta aquí, todavía, una doble alternativa más. 
La primera de todas es la tentación, que hoy todavía no se 
ha citado, pero que probablemente se glose en alguna otra 
ocasión, que es la de potenciar o mejorar el ferrocarril de 
Sóller. El ferrocarril no es tampoco alternativa a la carrete
ra, no es alternativa al Túnel. y no lo es porque es un ferro
carril de muy corto trazado, los ferrocarriles de muy corto 
trazado y de muy corta duración del viaje, provocan inme
diatamente un gravísimo problema, especialmente en las mer
cancías, pero igualmente en los viajeros, que es que obligan 
a unas u otros a acudir a una estación, a un punto centrali
zado donde coger ese medio de transporte, el medio del fe
rrocarril, empleando otro medio de transporte, que después, 
durante un período, como digo, muy corto de tiempo utili
zan este medio de transporte, en este caso, el ferrocarril, y 
posteriormente llegan a otro punto, el punto, la estación de 
recepción, a la estación de destino, y nuevamente tienen que 
emplear otro tercer método de transporte para llegar a su 
verdadero destino. Naturalmente, el coste de estas operacio
nes, cuando se trata de mercancías, el coste en tiempo y en 
necesidad de movimiento en medios de transporte que supo
ne esto, en el caso también de viajeros, hacen que este siste
ma sea absolutametne prohibitivo, como medio de relación, 

como medio de transporte habitu al para gran cantidad de 
pasajeros o para gran cantielad de mercancías. Es uno de los 
gravísimos problemas que tiene y que ha presen tado el fe
rrocarril, en general. en la isla de Mallorca, puesto que to
dos los trayecros por ferrocan il son excesivamente cortos. 

Bien. llegados aquí, se nos presen ta entonces el lema ya 
glosado anteriormente como digo, y ya tratado desde aquí, 
del peaje o no peaje. Se dice que somos partidari o~ elel pea
je, no es verdad, no somos partidarios del peaje, no somos 
partidarios ele un túnel de peaje, y ¿cómo lo íbamos a ser') 
Lo lógico es que seamos partidarios de una red viaria, abso
lutamente libre j' a disposición de cualquier ciudadano sin 
que tenga que pagar por utilizarla nada más que a través, 
lógicamente, del pago de sus impuestos, de sus obligaciones 
con la Hacienda Pública. Sin embargo, esto en esta Comu
nidad es, hoy por hoy, absolutamente imposible. El Túnel de 
Sóller, el Anteproyecto nos habla de una cifra que ronda los 
3.000 millones de pesetas, 3.000 millones de pesetas es más, 
bastante más que la inversión, que el total de la inversión 
de esta Comunidad Autónoma en carreteras durante un año, 
contando en esa inversión, incluso, con el Convenio con el 
Ministerio de Obras Públicas y con los fondos procedentes 
de este Co nvenio, que veremos a ver el tiempo que nos du
ran. Por consiguiente, supondría el dedicar ese dinero a rea
lizar la obra del Túnel de Sóller, supondría, como digo, pa
ralizar toda la inversión de carreteras durante un año y medio 
en todas las islas, aparte que ello es prácticamente imposi
ble, porque, con una red, la Comunidad de 1.300, casi 1.400 
km. evidentemente sólo las atenciones mínimas de conserva
ción y de explotación de esa red, ya requieren del orden de 
unos 1.000 millones de pesetas evaluadas por alto, lógicamen
te, como digo, sería, además de una injusticia impresionante 
para el resto de la población de las Islas Baleares, la dedica
ción de todo el esfuerzo de año y medio o dos años de in
versión de la Comunidad, en la ejecución de este túnel. 

Hay, pues, hay, sin embargo, una solución que para un 
elemento puntual como es un túnel, se ha demostrado y se 
ha probado, no aquí, sino en el resto del Estado, en España 
y, desde luego, en el resto del mundo occidental, se ha pro
bado, como digo, con resultados magníficos, con gran efica
cia y co n gran éxito. Es el tema de que sea un concesionario 
el que construya el túnel y cobre un peaje por él, un peaje 
que, por pasar por el túnel, es un peaje, en principio, relati
vamente módico y que, desde luego, y como ya se ha dicho 
en esta tribuna, no obliga a nadie a pagarlo. Los medios de 
comunicación actuales de Sóller se conservan. En este senti
do, no tenemos otro remedio, no tenemos otro remedio que 
apoyar el sistema de concesión mediante peaje. 

Bien, esto justifica, en cierto modo, la primera proposi
ción que hacemos, la primera Propuesta de Resolución que 
hemos presentado, después del paso del Anteproyecto y de 
su examen por la Comisión y la Ponencia, que es autorizar 
al Gobierno de la Comunidad Autónoma a la aprobación 
del Anteproyecto del Túnel y a redactar, en su caso, el co
rrespondiente Pliego de condiciones particulares para promo
ver la concesión de las obras y su posterior explotación. 

Sin embargo, hay también una presunción que ronda, 
cada vez que se habla de concesión, de temas de concesión 
de obras de carretera. Ronda dos presunciones, diría yo: una, 
la del contratista o concesionario aventurero, y otra la del 
concesionario pícaro. Uno y otro son figuras que desgracia
damente, en nuestro país, se han producido, se han dado en 

-
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términos, en tiempos no muy lejanos. ~llo hace que nos-
traS tratemos de concretar o de, en realidad, ayudar al Go

~ierno, a que en la redacción del Pliego de Condiciones ne
cesario para proceder a esta concesión, se especifiq~en cla
ramente una serie de cláusulas que vengan a garantIzar que 
el aventurero o el pícaro no puedan tener cabida en esa con
cesión. Se exije que no se garanticen en el Pliego beneficios 
algunos para el concesionario, como se ha hecho alguna vez 
en España. No se comprometerán avales públicos para los 
capitales concurrentes y no se garantizará al concesionario, 
en caso de rescisión indemnizaciones de ningún tipo, salvo, 
lógicamente, las contempladas en la Ley 8/1972 Y el Decreto 
de 25 de enero, que la desarrolla, que, en definitiva, se trata 
de que, en caso de rescisión se paguen al concesionario las 
obras realmente ejecutadas, eso parece de una lógica aplas
tante, hay que pensar que, además, del concesionario even
tualmente aventurero o pica ro, también puede haber el con
cesionario desafortunado o el concesionario equivocado en 
sus planteamientos legítimos y honestos. Hay, por consiguien
te, un lucro por parte de la Comunidad si la obra se hace 
o la obra se medio hace y es tas partes de la obra que están 
hechas pasan a propiedad pública, hay evidentemente un lu
cro por parte de la Administració n, que no sería lógico ni 
razonable que no quisiera pagar o resarcir al concesionario. 

Se arbitrarán las oportunas fórmulas de pago de las in
demnizaciones antes a ludidas, de forma que se espacien su
fici entemente en el tiempo, para no comprometer gravemen
te los recursos de la Comunidad. Es decir, que aún en caso 
de el ror, nuesuo Grupo pretende que la Comunidad Autó
noma no quede obligada inmediatamente a hacer frente al 
coste de unas obras que no puede afronta r, en estos momen
tos, y que precisamente por ello motivan la necesidad del 
peaj e. 

Bien, hay otra cláusula más, en términos económicos, 
que también aquí, otros Grupos han recogido, de alguna ma
nera, y es consecuente con esta Resolución, que es la de pri
mar a los residentes en el valle, los residentes de Sóller y For
nalutx deben de tener un trato especial, y qué mejor que 
contemplar ese trato especial dentro del propio Pliego de con
diciones que para una de las causas de concesión a los pre
tendientes sea precisamente ese trato especial a los residentes 
del valle. 

Y, finalmente, hemos incluido en nuestras Propuestas de 
Resolución, también hemos incluido una tercera que se re
fiere a las posibles consecuencias de la realización del Túnel 
de Sóller y a que esto se recoja, aprovechando un estudio 
que en este momento está haciendo la Universidad, que se 
ha citado ya aquí por el Sr. Mayol, un estudio que está ha
ciando la Universidad para la Comunidad Autónoma sobre 
la Sierra de Tramuntana, que este estudio se amplie en el 
sentido, como digo, de recoger las posibles consecuencias de 
la realización del Túnel. Y aquí sí que quería hacer una ma
tización, porque se ha venido diciendo que, en el Antepro
yecto del Túnel de Sóller no había evaluación de impacto a m
bient al, o que, por lo menos, no la había suficientemente 
detallada, aquí hay una evaluación de impacto ambiental que 
es un documento complementario del Anteproyecto del Tú
nel, que está redactado con fecha 25 de noviembre del 87 , 
y que, evidentemente, recoje toda una serie de aspectos, de 
manera que yo puedo aceptar, en aras de la precisión, aquí 
recuerdo a Ortega, que decía aquello de que al hablar hay 
que hacer precisión o literatura, pues en aras de la precisión, 

que no de la literatura, recuerdo que hay esta evaluación de 
impacto ambiental y que, por consiguiente, no se puede de
cir realmente que no se haya hecho una evaluación, se puede 
decir que esta evaluación no es suficiente, a nuestro juicio, 
o que esta evaluación no está bien, simple y llanamente, pero 
no se puede decir que no hay una evaluación, la hay. Yo creo 
que lo importante, sin embargo, no es otra evaluación, sino 
realmente el estudio de las consecuencias, de las consecuen
cias en un futuro inmediato, porque pensar que con la reali
zación del Túnel de Sóller podamos nosotros prever lo que 
dentro de 25 Ó de 5e años pueda suponer para el desarrollo 
del valle, me parece que es soñar tortillas, «somniar truites» . 
Nosotros creemos que lo que podemos hacer, eso sí, es ha
cer una previsión inmediata y dejar que nuestros hijos y nues
tros nietos, especialmente si tienen la fortuna de vivir y de 
residir en ese maravilloso valle, tengan la posibilidad de ver 
cuál es su futuro y de elegirlo libremente. Nosotros, con el 
Túnel, lo que vamos a hacer es posibilitarles eso precisamen
te, que puedan elegir un futuro y que no tengan que emigrar. 

Nada más. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamcntari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. Carbonero. 

EL SR. CARBONERO I MALBERTI: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El nostre 

Grup Parlamentari, alllarg de les diferents sessions de la Co
missió d'Ordenació del Territori d'aquest Parlament i de la 
Ponencia, ha anat esbrinant els documents que ens ha anat 
lliurant el Govern, i hem anat formant una posició, un pos
tura que ens sembla que és determinant quant a determinats 
aspectes que es presenten a la Pro posta del Govern. 

Nosaltres, i aixo ho direm aviat, estam a favor del Tú
nel, estam a favor que es millorin les comunicacions amb 
SólIer i que aquesta millora passi per un túnel que signifiqui 
la unió de les carreteres existents amb els termes que presen
ta, amb els termes tecnics que presenta l'Avantprojecte que 
ha remes el Govern. Estam a favor, també, de millorar les 
altres comunicacions amb Sóller, també, estam a favor d'una 
millora, una millora ben feta, no una millora com es va pre
sentar darrerament de la Carretera de Deia-Sóller, i, per con
següent, ens pareix que Sóller té dret, i aixo s'ha dit aquí, 
i nosaltres ho reafirmam, té dret que els comunicacions de 
la seva vall, deis po bies de Sóller i Fornalutx, deIs habitants 
de Sóller, aquestes comunicacions siguin d'un nivell paregut 
del de la resta de comunicacions de l'illa, del de la resta d'ha
bitants de la nostra Comunitat AutOnoma. 1 també, imme
diatament hem de dir que si bé estam d'acord que aquesta 
millora de comunicacions signi fica la construcció d'un tú
nel, hem de dir que aquest sí té uns condicionants. 

Que no ens pareix que aquesta solució es pugui fer a 
qualsevol preu, que no ens pareix que, de qualsevol manera, 
es pugui construir un túnel 0 , en definitiva, la so lució, tal 
com la presenta el Govern. 

Aquest sí, pero, aquests emperons, aquestes condícions 
que nosaltres proposam i que explicam aquí, en aquests mo
ments, perque puguin ser votades, són basicamenl dues i que 
conformen les Resolucions que hem presentat. 

La primera ens separa clarament de la resta deis Grups 
Parlamentaris, jo dir ia que de lOls, nosaltres so m, c1aramem , 
\'únic Grup Parlamentari que estam en contra que es faci 
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aquesta construcclO del túnel amb un regim de concessió i 
que s'hagi de pagar un peatge per poder utilitzar-Io. I aquí 
s'ha argumentat a favor del peatge, hi ha hagut una argu
mentació per pan del Grup Parlamentari AP-PL i altres an
teriors, en el sentit de la inevitabilitat del peatge, és inevita
ble que. per poder tenir una infraestructura d'aquest tipus, 
es faci mitjanc;ant la seva concessió a una empresa pública 
i, per consegüent, el cobrament d'un peatge a tots els que 
I'hagin d'utilitzar. Nosaltres creim que aixo no és així, nosal
tres creim que es pot fer perfectament, es pot planificar aques
la millora de les comunicacions amb Sóller sense que sigui 
inevitable introduir, en aquests moments, una variable, un ins
trument de privatització d'una obra pública, de privatització 
d'aquesta obra pública, amb el que aixo significa de greuge 
comparatiu i amb el que aixo significa de greu precedent. 

l, per que greuge comparatiu? Bé, es diu que no hi ha 
doblers, que e1s doblers, e1s recursos económics que té la Co
munitat Autónoma per poder enllestir infraestructures són 
limitats i que no és possible redistribuir o distribuir aquests 
fons per poder fer aquest túnel. Pero aixo es di u, no hi ha, 
en absolut, cap tipus de planificació, cap tipus de programa, 
cap tipus de pla que permeti afirmar aixó amb rotunditat, 
no hi ha Pla de Carreteres, no hi ha Directrius Territorials, 
no hi ha prioritats, per consegüent, existeixen uns recursos, 
existeix un Conveni de la Comunitat Autónoma amb el Mi
nisteri d'Obres Publiques del Govern Central, peró, aquests 
recursos no són prioritzats i no són introduils en un progra
ma concreL No és possible, en un any, gastar 3.175, que em 
sembla que és el'preu que diu l'Avantprojecte, 3.175 milions 
de pessetes amb el Túnel de Sóller i, per tant, els habitants 
de Sóller, per poder gaudir d'unes millors comunicacions, 
d'unes comunicacions imprescindibles, segons s'ha explicat 
aq uÍ, hauran de pagar cada vegada que hagin d'utilitzar el 
túnel. Peró sí que és possible plantejar una autopista de Ma
rratxí a Inca, que val 4.000 i busques milions de pessetes. 
On és el mecanisme que permet aquest joc dialectic? On són 
aquests 4.000 i busques milions de pessetes que costara, se
gons l'Avantprojecte que també s'esta estudiant a la Comis
sió d'Ordenació del Territori, el boCÍ d'autopista entre Ma
rratxí i Inca? Per que els habitants de Marratxí, els habitants 
d'!nca han de tenir prioritat, una prioritat tan absoluta res
pecte deis habitants de Sóller, que faci que uns gaudeixin de 
la més luxosa infraestructura, de la més cara infraestructura, 
i els habitants de Sóller per tenir una comunicació, que s'ha 
dit i s'ha repetit que és absolutament imprescindible, hagin 
de fer-ho pagant cada vegada que passen pel Túnel? 

Nosaltres pensam que si s'estableix un Pla de prioritats, 
si aquestes prioritats estableixen que les infraestructures que 
es facin en aquesta Comunitat Autonoma siguin les que es 
necessiten i no d'altres, és possible de treure doblers d'altres 
infraestructures, d'altres actuacions i tenir quantitats suficients, 
tal vegada no per un any, tal vegada amb una construcció 
de dos anys, que tanmateix ja hi serem, per poder fer el Tú
nel de Sóller i que sigui gratuit i que s'hi pugui circular de 
manera lliure. 

Pero és que, arnés, hi ha un altre argument, que no 
és un argument nostre, no és només un argument nostre. S'ha 
dit aquí, per part del Sr. González i Ortea que no hi ha al
ternativa al llinel, que no existeix alternativa, per tant, no 
hi ha més remei que fer el Túnel. S'ha dit també que no és 
obligatori, evidentment, podran deixar-hi de passar, podran 
anar per la carretera actual o tornar enrera, evidentment, no 

és obligatori, aquesta és una veritat obvia, no és obligatori, 
no sera obligatori agafar el Túnel. Peró, per poder entrar dins 
una consideració del que significa el peatge, del que signifi
cara aquesta no obligarorietat, hem d'entrar en la considera
ció que [eia, precisament el Sr. González i Onea, que no hi 
ha alternativa, per consegiient, és practicament ]'única pos
sibilitat que els quedara als habitants de Sóller, la possibili
tat més real, més factible, haver de pagar, els habitants de 
Sóller i tot5 els ciutadans de Mallorca que el vulguin utilit
zar. evidentment, haver de pagar per passar pel Túnel. I aixo 
ho diu I'estudi previ que va elaborar la Cpnselleria d'Obres 
Públiques, perdó, la Cabdalia de Carreteres que va donar peu 
a tota una altra serie de documents i que al final s'ha enlles
tit amb l'Avantprojecte. 1 en aquest estudi previ, ja es feia 
una consideració tecnica, estrictament tecnica de la qüestió 
del peatge, i en aquesta considerac;ió es deia: «Con relación 
a la financiación de la obra, el primer problema que debe
mos plantearnos es la conveniencia o no de que se establez
ca con régimen de peaje. Considerando las pésimas condi
ciones de la carretera actual -que no són millorades- no 
estimamos que el Túnel represente una alternativa, por cuyo 
motivo, a nuestro juicio, -a judici del Cap de Carreteres-, 
a nuestro juicio, no procede el peaje». 

Per consegüent, sembla que és una concatenació d'ar
gumentacions, és inevitable el Túnel, la carretera actual, evi
dentment no serveix per a un determinat tipus de transit, per 
a un lnlnsit, per a un transit massiu de passatgers, de mer
caderies, etc., etc., per consegüent, s'ha de fer el Túnel, el 
Cap de Carrete res ens diu que no hi ha alternativa per po
der, de la utilització del Túnel, la carretera actual no serveix 
com a alternativa, perque, per consegüent"obligam que la 
millora de les comunicacions única, inevitable deis habitants 
de la vall de Sóller, aquesta millora s'hagi de fer excIusiva
ment en base a les despeses que cadascun deis habitants hall
ran de fer quan passen pel Túnel. 

A més, i aixo s'ha reflectit a nombroses resolucions de 
tots els Grups Parlamentaris, que s'han presentat, efectiva
ment, s'han presentat a la Comissió uns dubtes raonables res
pecte del tema del peatge, sobretot respecte del tema de la 
seva finan~ació. Perque, cIar, un quan estudia el tema del 
peatge, diu, bé, i que costara, que li costara a un ciutada 
passar pel Túnel?, sera una xifra raonable, com diu l'Avant
projecte?, una xifra raonable, 300 Pts. per viatge, diguéssim, 
a turismes, no?, una xifra raonable. Passara aixó, amb 300 
Pts. per viatge de cada cotxe que, en aquest moment, el ni
vell de transit, unes 3.000 i.m.d., més o manco, en aquests 
moments, amb 330 Pts. cada viatge financ;arem, en un ter
mini relativament raonable aquesta infraestructura de 3.000 
milions? Funciona? No, dones no funciona. Nosaltres ho hem 
estudiat, hem estudiat l'estudi economic i, de la mateixa ma
nera que el CDS, hem de dir que l'estudi económic que és 
dins l'Avantprojecte és un estudi económic que garanteix be
neficis, pero que no contempla l'amortització del capital i 
no contempla els interessos d'aquest capital. Per consegüent, 
amb aquesta idea que bastara un peatge senzill, un peatge 
de 300 Pts. per passar pel T'unel, ja ha amortitzarem i fa
rem una gran infraestructura que costa molts de rnilions, que 
la Comunitat Autonoma no la pot fer, i, a més, ha dit el 
Sr. Pascual, que com que hi ha poc trflllsit, tampoc no seria 
socialment rendible, que el rendible socialment és fer les granS 

infraestructures alla on hi ha molt de transit, pero aixo és 
una contradicció, perque com que hi ha poc transit, es pa-

.. 

., 
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ganl. poc i les 300 Pts., d'acord amb I'estudi que nosaltres 
hem fet, evidentment no basten, i estam en una indefinició 
absoluta del que costara el peatge, i, per consegüent, no hi 
ha una garantia, no hem tengut una garantia que ens per
meti pensar que aquest tipus d'actuació que propasa la Co
munitat Autonoma, per primera vegada en aquestes illes, de 
privatitzar una carretera pública, un vial públic, no hi ha ga
ranties que es podra dur amb hit, perque els números que 
figuren dins I'Avantprojecte i que hem hagut d'estudiar, 
aquests números no surten. 

Nosaltres presentam, a més, una segona resolució pel que 
fa referencia a aquesta infraestructura. No és ver, aquí s'ha 
dit que tots els Grups Parlamentaris estam d'acord que, a 
la vegada que es construeixi el Túnel, a la vegada, es facin 
una serie d'estudis i una serie de plans que evitaran, per la 
<; eva sola redacció, evitaran que hi hagi impactes indirectes 
que, en definitiva, és al que es re fe re ix el Sr. Mayal quan 
parla d'impactes, no de I'estudi d'impacte ambiental de 
l'Avantprojecte, sinó d'un estudi complert que parli deis im
pactes indirectes. 

Bé. No és ver, no és ver. Nosaltes no estam d'acord que, 
él la vegada que es faci el Túnel, a la vegada es facin els es
t udi s. Nosaltres, i ha deim clarament, creim que s'han de fer 
previament, i que han de ser vinculats. És a dir, que previa
ment que s'iniciin les obres del Túnel, s'inicün per part de 
la Comunitat Autónoma, previament s'haurien d'haver redac
tat els instruments urbanístics adients i, en concret, la revi
sió del Pla General de Sóller, en concret la revisió del Pla 
General de Sóller, que és l'instrument que c!assifica sol i, per 
consegüent, és I'instrument vinculant que determina els usos 
d'una manera concreta del sól, previament a l'adjudicació de 
les obres, per part de la Comunitat Autónoma a I'empresa 
constructora. No dic a la concessió administrativa del servei, 
dic a I'adjudicació de les obre. Per que, pre iament? Perque 
si no, no hi ha cap garan tia, quina garantia hi ha que es 
redactin uns estudis que puguin cr enllestits, que es puguin 
redactar a la vegada que les obre? Ara e redacta el Pla de 
la Serra de Tramuntana, diuen que es redacta, perque aquest 
Parlament, que n'hauria de tenir coneixement, per donar la 
e a aUlo rització, d'acord amb lt. Oisposició Tran it.oria Unica 

de la Llei d' rdenació del Territo ri, i senyor, no té cap ti-
pu de coneixemenl. Pero bé, ja en parlarem d'aixo ja en 
parJarem en una a llra oca ·ió. Pero, en qualsevol ca , aquest 
Pla de la erra dc Tramuntana, que jo e per que sigui un 
Pla Territorial, no un Pla de Medí Natural, pero bé, ja ha 
diSclitirem, aixo, la redacció d'aquesl Pla, la redacció de les 
Directrius Territ'orial ', la redacció de la rcvlsió del Pla ene
ra l de Só ller, lOL aquesl in lrllmel1lS si e fa n a la vegada 
que e ra la conSlru ció del 1üncl, si quan hi comenci a ha
ver le exp (;latives. I'especulació. quan hi comenci a haver 
especulació damu Tll la va ll de Sóller, aque (a no esta regula
da per una normativa clara una normativa vinculanl. no hau
rcm el res. i to tes les gara ntic que roto el Grups Parlamen
laris deim que és ne.:c~sari lcnir, perque amb aixó sí que hi 
ha cain '[ciencia, (01 e jllcidejxen amb el que clill I'estucli pre
vi, que hi haura una gran pres jó lIrbani tica dalTlul1l la val 1 
de óller. 1 101 t1dm que e ncces ari garantir que aqlle La 

pres ió 110 mod ifiqu i 1,1 va ll, no cOl1\'cnei.xi el Pon de Sóller 
en el Pon d'Andra!. . a i:-;o ho hem dit tal, i ho dcim, bé, 
do nes siguel1l ¡;U Il o;:quCnt , no [acem verbalisme, diguem que 
SI aq uc ·te me¿ ures, aqucsts plan s, aquests cstudis lcnguin 
Una aprll\'al' ió definitiv(l. previa a la construcció. a l'i nici de 

la construcció del Túnel de Sóller, i aquesta sí que és l'unica 
garantia que no hi haura aquests impactes. 

Res més, Sr. President. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat sobre presentació de Resolucions, pas

sarem a la votació d'aquestes Propostes, segons l'ordre de pre
sentació que ha estat I'ordre que hem seguit, de totes mane
res, en la intervenció en el debat. 

Per tant, passaríem a votar primer les Propostes de Re
solució del Grup Parlamentari PSM-EEM, que, tal com ho 
ha demanat el seu Portaveu, es fara per apartats. 

Com que hi ha un gran nombre d'apartats dins les Re
solucions, aquesta Presidencia creu convenient fer lectura de 
cadascun abans de votar, encara que sigui més llarg, amb 
la finalitat que tothom tengui plena consciencia del que vota 

no hi hagi cap tipus d'error. 
Sí Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
El Grup Parlamentari PSM ha presentat sis Propostes 

de Resolució, són sis Pro postes de Resolució, i així ha ha 
dit a la seva presentació, pero, per exemple, el nostre Grup 
ha presentat una Proposta de Resolució amb tres condicions 
que difícilment es podrien votar separadament, perque no són 
tres Propostes distintes i, tal vegada, ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Per evitar temps, Sr. Quetglas, quan les hagim de votar, 

voste dira com vol que es votin. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per tant, passam a la votació de les Pro postes, com deim, 

del Grup Parlamentari PSM-EEM. 
Sr. Secretari, vol fer lectura a l'apartat assenyalat amb 

el número 1? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
J.-El Parlament de les IlIes Balears reblltja l'avantpro

jecte del túnel de Sóller presentat pel Govern de la CA.LB. 
perque no té presents els impactes ambientals i socio
economics. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Oiputats que votin a favor d'aquest apartat, 

es volen aixecar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen aixe

car drets? 
Abstencions? 
Resultat de la votació: Vots a favor, 24; vots en contra, 

32; no hi ha abstencions. Queda, idó, rebutjat, I'apartat Ir 
d'aquesta Proposta de Resolució. 

Capartat 2n., Sr. Secretari, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
2.-EI Govern pomoura un Estudi d'Avaluació d'Impacte 

Ambiental detallat sobre el túnel de Sóller, d'acord amb el 
que preveu el Decret 4/1986 de 23 de gener del Govern Ba-
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lear; i el Rei al Decret legislatiu 28 de juny de 1986 n? 1302. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen aixecar 

drets? 
Moltes grácies. 
Sres. i Srs. Diputats que vo tin en contra, es volen aixe

car drets? 
Abstencions ? 
Resultat de la votació: Vots a favor, 29; vots en cont ra, 

27; abstencions, no n'hi ha. Queda aprovat, ido, aquest apar
tat 2n que hem sotmes a votació. 

Apartat 3r., Sr. Secretari, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETAR! PRIMER: 
3.-Vista la importancia del tema i l'existencia d'un equip 

d'experts que estudien ara la Serra de Tramuntana, aquesta 
avaluació sera encarregada a la Universitat de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen aixecar 

drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen aixe

car drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen aixecar 

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

27; abstencions, 5. Queda, ido, rebutjat aquest punt 3r que 
acabam de sotmetre a votació . 

1 passam al pun 41. En vol fer lectura, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETAR! PRIMER: 
4.-Una vegada aquest estudi hagi passat per Informa

ció Pública, es consideraran amb caracter previ a I'aprovació 
de l'avantprojecte, informes vinculants del poble de Sóller i 
del Consell Insular de Mallorca. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen aixecar 

drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen aixe-

car drets? 
Moltes gracies. 
Resultat de la votació? 
Abstencions? 
Vots a favor, 4; vots en contra, 52; abstencions, no n'hi 

ha. Queda ido, rebutjat, I'apartat 4t que acabam de sotme
tre a votació. 

Passam al 5e. Sr. Secretari, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
5.-Les mesures correctores que quedin previstes a l'Es

tudi d'Impacte Ambiental quedaran incorporades a la nor
mativa vigent, via Pla del Medi Natural, Plans Generals o 
Normes Subsidiaries, amb caracter previ a l'aprovació de! 
concurso 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 

'. 

Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen posar 

dlets? 
Abstencions? 
Resultar? 
Vots a fJ\'Or, 24; vots en contra, 32; queda, ido, rebutjat 

l'apartat Se que acabam de sotmetre a votació. 
I passam al darrer, el 6e, que dlU, ~r. Secretari ? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
6.-El Govern remetra al Parlament el plec de condi

cions del concurs per a l'adjudicació del túnel de Sóller, abans 
de la seva aprovació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen aixecar 

drets? 
Gracies. 
Sres. j Srs. Diputats que voten en contra, es volen aixe-

car drets? 
Molles gracies. 
Resultat de la votació? 
Vots a favor, 4; vots en contra, 52; abstencions, no n'hi 

ha. Queda rebutjat, ido, el pum 6e que completa les Pro
postes de Resolució del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

Sr. Quetglas, voste té la paraula. 

EL SR. QUETGLA l ROSANES: 
Molles gracies, r. Pre' iclent. Només per remarcar que 

el Grup Parlarnentari del DS té feta una Proposta de Re
solució i, per tant, emenem que és inseparable en la seva con
cepció. 

Moltes gIacies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a sotmetre a votació, ido, la Proposta de Reso

lució del Grup Parlamentari CDS. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta Pro

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

drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen es valen posar drets? 
Gracies. 
Resulta! de la votació: vots a favor, 32; vots en contra, 

20; abstencions, 4. Queda aprovada, ido, la Proposta de Re
solució del Grup Parlamentari CDS que hem sotmes a 
votació. 

D ins aquesta Propo la de Resolució del Grup Parlamen
tari CDS, s'indou un punt que, al meu criteri, coincideix amb 
el pun! 1 del Orup Parlamentari UM, per tant, segons I'arti
ele adient procede ix no sotmetre'l a votació perque ja és 
aprovat. 

Si e! Sr. Portaveu ha creu així. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
No hi ha cap inconvenient, Sr. President, que no es voti. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam, ido, a votar el punt 2n de la Pro posta de Reso-· 

lució del Grup Parlamentari UM, que el Sr. Secretari tendra 
l'amabilitat de llegir. 

--
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EL SR. ¡ S~GRE'fPt.RlJ,PRlMER: 
, 2."::'El ÓovCm Balear recaptara deIs ajuntaments de S6-

U r }' Fó·~¡,uí.x UD informe previ a l'adjudicació del Con-e , , , 
curs del proje.cte, obra i explotació del Túnel, on aque~L. pu
gui expressar les seves preferlmcies quant a les C~~dl~lOdns 
ofertades pels licitadors 0, en el seu cas, la convem~nCla e 
declarar-lo deserto 

Els Ajuntarnents podran declinar pronunciar-se al 

respecte. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta Pro-

posta, es valen aixecar drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen aixe-

car drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen aixecar 

drets? 
Resultat de la votació: Vots a favor, 27; vots en contra, 

20; abstencions, 5. Queda aprovat, ido, aquest punt 2n de 
la Proposta del Grup Parlamentari UM que acabam de sot
metre a votació. 

1 passam a votar el punt 3r, que diu el següent, si el 
Sr. Secretari vol fer el favor de fer-ne lectura. 

Sí, Sr. ... ? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President, nosaltres creim que els vots a favor, a pe

sar .que haguem votat en contra, ' han estat 31. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sra. Vice-president i Secretaris, valen fer un recompte? 
Procedirem a tornar a votar i ho sabrem cert, estaran 

un poquet drets i comptaran. 
Rectificam la votació anterior, si no hi ha cap reclama

ció. És la següent: Vots a favor, 31; vots en contra, 20; abs
tencions, 5. 

I passam, com deia a la votació del punt 3r de la Pro
posta de Resolució del Grup Parlamentari UM. 

Sr. Secretari, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
3.-El Plec de condicions particulars del Concurs esta

blira com a un deis factors de la valoració de les ofertes pre
sentades, els posibles descomptes, que en el peatge, puguin 
gaudir els velns de Sóller i Fornalutx. 

EL SR. PRESIDENT: 
~res. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta Pro

posta; es valen aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen aixe

car drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen aixecar 

drets? 

Gracies. 

Resultats de la votació: Vots a favor, 32; vots en contra, 
20; abstencions, 4. Queda aprovat, ido, aquest 3r i darrer punt 
de la Pro posta de Resolució del Grup Parlamentari UM. 

Passam a votar les Propostes de Resolució del Grup Par
lamentari AP-PL. Sí, té la paraula ... 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. No, es que creo que nuestra Pro

puesta, tanto la primera como la tercera proposiciones, que
dan suficientemente recogidas en lo que hemos votado ante
riormente, tal vez la segunda, que puntualiza algunos 
aspectos, nos interesa pasarla a votación. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENl: 
Passam, ido, a votació, la Proposta sega na de la Reso

lució, de la Proposta de Resolució presentada pel Grup Par
lamentari AP-PL, que el Sr. Secretari Primer tendra l'honor 
de llegir. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
2~En e! antedicho pliego de condiciones deben quedar re

cogidos los siguientes puntos: 
2.1.-No se garantizará beneficio alguno al concesionario. 
2.2.-No se comprometerán avales públicos para los ca-

pitales concurrentes. 
2.3.-No se garantizará al concesionario en caso de res

cisión, indemnizaciones de ningún tipo, salvo las 
contempladas en la Ley 8/1972 Y en el Decreto 
215 / 1973 de 25 de Enero que la desarrolla. 

2.4.---Se arbitrarán las oportunas fórmulas de pago de 
las indemnizaciones antes aludidas, de forma que 
se espacien suficientemente en el tiempo para no 
comprometer gravemente los recursos de la Comu
nidad Autónoma. 

2.5.---Se valorarán especialmente las condiciones más be
neficiosas para los habitantes de SóIler y Fornalutx, 
de entre las presentadas por quienes opten a la con
cesión. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen aixecar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen aixe-

car drets? 
Moltes gracies. 
Abstencions? 
Resultats de la votació: Vots a favor, 32; vots en contra, 

24. Queda aprovada, ido, la Proposta de Resolució que hem 
sotmes a votació, del Grup Parlamentari AP-PL. 

1 passam a votar, si volen, per separat, una sola 
pro posta? 

Passam a votar la Proposta de Resolució del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, que diu el següent, Sr. Secretari, en 
vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sr. President, ho llegesc tot seguit? 
El Parlament es pronuncia favorablement a la construc

CIO d'un Túnel sobre la carretera 711 de Palma al Port de 
Sóller per salvar les dificultats del CoIl de Sóller, en els ter
mes de la proposta tecnica de l'Avantprojecte remes pel Go
vern, sempre que es compleixin les següents condicions: 

1. Aprovació previa de les Directrius d'Ordenació Terri
torial de les IIles Balears, o en el seu defecte d'un Pla Terri
torial Parcial de la Serra de Tramuntana i l'adaptació de! Pla 
General de SóJler a les seves determinacions, per tal d'asse
gurar que la millora de les comunicacions no suposara la 

• 
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transformació física de la zona Sóller-Deia per la presencia 
de noves edificacions i urbanitzacions turístiques-residencials. 

2. Caracter públic de I'obra, sense privatització del seu 
projecte, construcció i explotació, i en conseqüencia ús gra
tuit per a tots els ciutadans, donat el greuge comparatiu i 
el greu precedent que significaria la concessió pel sistema de 
peatge d'aquesta instal· [ació. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sres. i Srs. Dipmats que votin a favor d'aquesta Pro

posta de Resolució, es volen posar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen posar 

drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Moltes gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 20; vots en contra, 

32; abstencions, 4. Queda, ido, rebutjada aqu(:sta Pro posta 
de Resolució del Grup Parlamentari SOCIALISTA que aca
bam de sotmetre a votació. 

Sí, el Diputat Sr. Carbonero, per que em demana la 
paraula? 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Per explicació de vot, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
No hi ha explicació de vot, no hi ha hagut cap canvi 

de vot i no hi ha explicació de vol. No procedeix. 

VI.-I) 
Entram al darrer punt de l'Ordre del Dia, que són les 

Proposicions no de LIei. 
Passam a debatre la primera, registrada amb el n? 

1295/ 87, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM. 
Srs. Diputats, per favor, surtin en silenci, si pot ser, a 

fi de poder continuar sense entorpir el normal funcionament 
d'aquest Plenario 

Relativa al finan~ament públic de sindicats i treballadors 
de petita i mitjana empresa a les Illes Balears. 

Per defensar aquesta Proposició no de LIei, té la parau
la el Portaveu del Grup, Sr. Joan López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. l.!any 1919, 

el mes d'octubre, sortia un número de la revista «l.!ordine nuo
vo», on Antonio Grarnchi definia, referint-se als sindicats tra
dicionals, els definia com a tipus d'organització proletaria es
pecífica del període de la historia en que dorruna el capital, 
en un cert sentit, deia Grarnchi, es pot dir que els sindicats 
són una part integrant de la societat capitalista, i realitzen 
una funció que és inherent al regim de propietat privada. 
Avui, abril del 1988, quasi 70 anys després, s'han produit 
molts canvis en els processos de producció, pero obviament 
continuam aquí i ara dins el mateix sistema econorruc, el ca
pitalista, la qual situació dóna sentit a les paraules d'aquell 
polític nat a Sardenya. 

Tanmateix, avui, la concepció del sindicat com a instru
ment exdusivament consagrat a la lluita economica deis tre
balladors, resulta, per insuficient, desuet. El moviment sin
dical avui, es presenta com un moviment socio-polític en el 

programa del qual no solament hi tenen cabuda les qües
tions relatives al contracte laboral, sinó també aspectes que 
fan referencia a ['estructura de la societat, reforma agraria, 
habitatge, imposts, seguretat social, ensenyament, q üestions 
internacionals, fins i tot, etc. Per a un important sector de 
treballadors resta ciar que només amb millores salarials no 
s'arranja res fonamental, si aquestes millores no van acom
panyades, també, de canvis d'estructura que milIarin [es se
ves condicions de vida. 

Per la seva banda, les associacions de la petita i mitjana 
empresa, els trebaUadors autonoms i comerciants que han uni
ficat els seu s esfon;:os amb fórmules associatives i organitzant
se en cooperatives per gestionar amb millors condicions les 
seves compres, obtenir crectits, obrir nous mercats o compe
tir avantatjosament en els mercats existents, actualitzar la seva 
tecnologia, etc., etc., dic, aquests petits i mitjans empresaris, 
que pateixen també la pressió de la crisi capitalista que arros
sega amb la seva davallada, quebrades i suspensions de pa
gaments, han estat historicament i especialment en el con
text de les nostres illes, institucions basiques, entitats 
fonamentals per al manteniment i creació de llocs de treball, 
i no ho diu obviament el Diputat que els parla, ho diuen 
tots els estudis de tipus socio-economic, de tipus laboral que 
han investigat la forma de creació i manteniment de !locs de 
feina. 

Avui, ido, en que la vida socio-economica moderna es
devé tan complexa, \'exercici de les funcions que els sindicats 
i les associacions de petita i mitjana empresa tenen encoma
nades i que la Constitució reconeix, els estalvii la lectura de 
l'article, l'artide 7, necessita, ido, un suport real, un suport 
financer, així com un reconeixement institucional a 10ts els 
nivells. 1 han de gaudir, per aixo, de plena independencia 
en la seva tasca, aixo vol dir tam.!?é que és una condició im
prescindible que no siguin corretges de transmissió de cap 
corrent polític o parti!. També hauríem de dir que I'Estatut 
d'Autonomia parla, també, en el seu article 9, de la funció 
social que fan aquestes entitats, i ens haurÍem de referir a 
I'Estatut deIs Treballadors, pero no ho faré, perque, en aques
ta Cambra es parla poc de treballadors i l'hora, en aquests 
moments, ho avala. 

Tanmateix, el nivelI d'afiliació és, a les nostres illes i a 
Espanya sencera, un deIs més baixos d'Europa, i no és es
trany, sortint com sortim d'uns anys llargs de regim anti
democratic i que ofegava les llibertats d'associació. l.!única 
finanpció que ten en aquestes entitats són les quotes que uns 
trebaUadors, lliurement afiliats, !liurement cotitzen. Hi ha, ido, ¡L 'l-
un greu desequilibri entre funcions que desenvolupen i limi
tacions de mitjans que tenen, i no tenen altres recursos. Cal 
referir-nos a l'expoli que hi ha hagut al Patrimoni Sindical 
i que encara no s'ha aconseguit el retorn d'aquest Patrimoni 
als legítims dipositaris. 

La LIei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autó
noma ja contempla, enguany, una quantitat, no per voluntat 
del Govern, cal dir-ho, ni per iniciativa deIs Grups que li do
nen suport, pero, tanmateix, ja contempla, per voluntat " 
d'aquesta Cambra, una quantitat de 15 milions de pessetes 
per a subvencions a programes que el Govern, a través de 
la Conselleria de Treball i una Comissió Avaluadora que for
mara, tenguin entes que han de concedir. 

Certament, es tracta d'una passa positiva, d'una prime
ra passa, pero cal anar molt més lluny, en aquest tema, cal 
anar més enfora d'unes subvencions finalistes i discreccionals, 

-
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fIxa el Decret de dia 24 de mar¡;; d'enguany, allo que 
cI omCentr~s Sindicals i Associacions de Petita i Mitjana Em-
es , f' 

presa 'han demanat, recordem,. ho ha~, demanat, es una, 1-

nan9ació de continuitat, una fman9aclO at,orgada amb cnte-
. obJ'ectius i objectivables, que tengulO en compte la 

ns . l' 
re resentativitat de cadascú. Obviament, aquesta fma ltat as-
se~urara millor, s'asseguranl millor mitjan¡;;ant u~a llei. Una 
\lei aprovada per aq uest Parlament que .entengUl, q u~ no es 
condiciona al Govern, si el Par/ament deIxa que SIgUI el ma
teix Govern qui presenti, en aquesta Cambra, un Projecte de 
Llei corresponent. Una acció parIament<'uia com aquesta, si 
avui s'aprovava, no implicaria una política de despatxos tan
cats, no, sinó ben al contrari, es tractaria, impulsaria el dia
leg entre el Govern i els diversos agenls socials, tots, pero, 
és a dir, també els que no habitualment, no trepitgen, die, 
habitualment, els despatxos de les ConseIleries. 

Per tant, nosaltres, Entesa de l'Esquerra de Menorca
Partit Socialista de Mallorca, Grup ParIamentari sensible a 
aquestes problematiques , entenem que la consolidació i de
senvolupament de la democracia exigeix I'existencia d'orga
nitzacions sindicals arrelades i enfortalides, com a instruments 
insubsli tuibles per a la defensa deIs trebaIladors i l'articula
ció de la convivencia democratica. 

Només voldria acabar aquesta intervenció demanant que 
amb la Proposició no de Llei, quan es parla deIs Sindicats 
de TrebaIladors i de Petita i Mitjana Empresa a les IlIes Ba
lears, es corregeixi, perque hi falta un a rticIe, concretament 
seria «deis Sindicats de TrebaIladors i de la Petita i Mitjana 
Em presa a les Illes Balears». 

Moltes gracies, 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs, Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari COS, té la paraula el 

Sr. Bernat Trias. 

EL SR. TRIAS 1 ARBOS: 
Grade, r. President Molt breumenl, o lamenl per in

dicar la inlenció de vot del nostre Grup. El Grup Par lamen
lari del C DS Jonara UpOfl a aquesta Propo ició no de L1ei, 
pre entada pel PSM- EM, ja que en reilerade oca ion, el 
nOSlre Grup ha mal1LinguI I imeres Que en aque I Parl amenl 
es debates una Llei de Financ;:ació del Sindicat i de PIMEN, 
i aixo, malgrat la re erva Que a priori pugul u citar la fi 
nancaci6 pública, per part de la omunitat Aut6noma a Sin
dical que fonamenLalment ón de concepció federal i amb 
implamació e laral, i Que pOdria upo ar aíxo en determi 
nades oca io n , que les ajudes economiques q ue aque la Llei 
pogues alorgar a aqueSls indicaes, vagin a parar a organil
zacions que tenen les cu central a a ltre indrets de ¡'E lal 
i pot ser que aquí tenguin molt poca implantació. Pero rot 
aixo cree que són qüestions que haurem de discutir al Ilarg 
de la tramitació del Projecte de Llei. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA te la pa

raula el Sr. Josep Alfonso, 

EL SR, ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sí, Srs. Oiputats, encara que escassos. 

Jo, el primer de rot que voldría fer, és agrair l'interes que 
té el Govern, agrair al Sr. Huguet que sigui aquí i posar en 

evidencia l'interes que té el Govern, tant el Conseller de Trans
ports com la resta del Govern, en els temes sindicals o de 
la petita i mitjana empresa, s'omple la boca de parlar de pe
tita i mitjana empresa, s'omple la boca de parlar de sindi
cats, i no hi ha ningú del Govern, excloc el Sr. Huguet, nin
gú del Govern que escoIti, com a mínim, el que Ji han de 
dir els Diputats. És d'agrair i és una cosa que hem de tenir 
en compte. 

En primer !loe, dir que el Grup SOCIALISTA donara 
suport a aquesta Proposició, perque és una batalla, no no
més la de la Proposta de L1ei, sinó la d'ajudar economica
ment a la petita i mitjana empresa i als indicaL més repre
sentatius, és una batalla que hem donal a l si Prcs uposts 
que s'han debatut en aquesta Comunitat Autónoma, i é una 
batalla que, després de quatre anys, enguany 'ha comen~al 
a guanyar. 1 vull dir que s'ha comenr;at a guanyar perque 
hi ha una partida pressupostaria de 15 milions de pessetes 
per subvencionar als sindicats i a la petita i mitjana empresa 
i a entitats socials sense anim de lucre, pero que, dic que 
s'ha comen¡;;at a guanyar i que esper que es guany amb aquest 
Projecte de Llei . 

Per que die que s'ha comenr;at a guanyar i per que dic 
que esper que es guanyi amb aquest Projecte de LIei, quan 
es dugui, es debati i s'aprovi aquí? Perque el que es va guan
yar als Pressuposts s'ha intentat desnaturalitzar amb el Oe
cret de dia 24-3-88, no es tractava d'aixó, senyors del Go
vern, no es tractava d'aixo, senyors que haurien d'estar 
asseguts aquí, no es tractava d'ajudes condicionades, no es 

- tractava d'una finanr;ació captiva, per a cursets, per a talo 
per a qual, no es tractava de posar als sindicats a demanar 
per favor que Ii donassin 5 miJions o la Petita i Mitjana Em
presa, que Ji donassin els x milions, no es tractava d'aixo, 
no es tractava de condicionar als sindicats per rebre aquestes 
ajudes. Es tractava de finan¡;;ació indiscriminada, perque els 
s,indicats fessin la seva feina social, perque la pe tita i mitja
na empresa fes la seva feina social i perque les entitats sense 
anim de lucre fessin la seva feina social. O'aixo es tractava. 
El Govern ha cregut que del que es tractava era d'ajudar per 
a cursets, no era aixó. Creim que amb aixó, amb aquesta 
actuació el Govern s'ha equivocat, i el Conseller de TrebaIl 
no ha sabut captar I'essencia del que, durant cinc anys, els 
Grups d'Esquerra havien defensat i que aquest darrer any, 
el GoverÍ1 de dretes havia hagut de passar i acceptar. 

En definitiva, la rapidesa amb que es dugui aquest Pro
jecte de L1ei evitara que s'utilitzi, en la nostra opinió, mala
ment, aquests fons pressupostaris, la rapidesa d aque l Pro
jecte de LIei fara, i amb aixo no és que contesti, pero sí 
aclaresc al representan! del DS, rara que el sindical pu
guin utilitzar, per a aqu5;!stes ille i la miljana i petilll empre
sa per a aq uestes illes, encara que siguin organitzacions su
pra Comunitat Autonoma, aquests doblers que, generosament, 
no, sinó amb estricta justícia, havia acordat aquest ParIament 
per a ells. 1 dic que Ji aclaresc que l'estructura sindical té 
una independencia dins una estructura federal tan grossa que, 
evidentment, el que vénen són fons de l'estructura federal a 
les Comunitats Autónomes i no al reveso 1, a part d'aixo, no 
ens ha de fer aixo por quan la Comunitat Autonoma de Bas
congades, la Comunitat Autónoma de Catalunya, etc., ja fa 
molts d'anys que ajuden als sindicats i que utilitzen aquesta 
ajuda per reforr;ar el paper importantíssim, reconegut cons
titucionalment, que tenen les organitzacions sindicals dins el 
nostre país. 
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Senyors del Govern, pensin que si vostes sempre parlen 
d'ajudes condicionades i incondicionades. que no els puguin 
aplicar la mateixa medicina. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Planclls. 

EL SR. PLANELLS 1 PLANEL LS: 
Gracies, Sr. President. Molt breument i simplement per 

fixar la posició del nostre Grup Parlamentario Dir que, en 
.. principi, no estam d'acord ni creim necessari que s'hagi de 

fer la Llei de Finane;ament de Sindicats, perque, si bé estam 
d'acord que hem d'ajudar als sindicats i a les organitzacions 
empresarials de petita i mitjana empresa, no creim que aques
ta ajuda hagi de ser finane;ar-los les seves des peses corrents, 
finane;ar-los les despeses de funcionament. Hi ha molts d'al
tres tipus d'ajuda que es poden donar a les organitzacions 
empresarials i als sindicats, a les societats laborals o a les 
cooperatives que pareix que no se n'ha parlat i que realment 
tenen una importancia vital dins la creació d'ocupació. 

Entenem que hi ha, per ajudar a aquests sindicats i or
ganitzacions empresarials, el Decret que han mencionat ja 
els Diputats que m'han precedit en l'ús de la paraula, no so
lament el de la Conselleria de Treball, sinó que hi ha e! de 
la Conselleria d'Indústria i Comere; per a ajudes a petits i 
mitjans empresaris. 

Moltes gn'tcies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam, ido, a votar la Proposició no de Llei que s'aca

. ba de debatre. 
Sres. i Srs. Dipufats que votin a favor, es volen aixecar 

drets? 
Moltes gracies. . 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen aixe

car drets? 
Moltes gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 28; vots en contra, 

26; abstencions, no n'hi ha. 
Queda, ido, aprovada aquesta Proposició no de Llei que 

acabam de sotmetre a votació. 

Vl.-2) 
Passam al debat de la Proposició no de Llei, registrada 

amb el n? 1311187, presentada pel Grup Parlamentari AP
PL, relativa a infraestructura hospitalaria. Per part del Grup 
Parlamentari AP-PL, té la paraula el Diputat Sr. Mesquida. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMES: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Una vegada que va 

ser aprovada la construcció de I'Hospital Comarcal de Lle
vant,I'Hospital Comarcal de Manacor, amb una capacitat per 
a 150-200 Bits i un cost d'uns 800 milions de pessetes, i a 
la vista d'unes declaracions que varen apareixer a un mitja 
local de comunicació, concretament dia 24 de novembre de 
l'any 1987, fetes pel qui lIavors era Director Provincial d'IN
SAWD, Dr. Marques, dient que amb la construcció de l'Hos
pital Comarcal de Llevant, INSALUD, endemés de no resol
dre la manca de llits hospitalaris que hi ha a Mallorca, deixava 
d'invertir uns 3.800 milions de pessetes. A la vista d'aquestes 

declaracions, el Grup AP-PL va presentar en aquest Parla
ment aquesta Proposició no de Llei, per demanar al Parla
ment, a aquesta Cambra, que insti el Govern de l'Estat per
que si realment era ver que s'havien d'invertir aquests més 
de 4.500 milions de pessetes en llits hospitaiaris a Mallorca, 
que s'inverteixin d'acord amb les declaracions que he dit 
abans. 

Quan es va elaborar el Pla Director d'Ordenació Sani
taria per la Conselleria de Sanitat del Govern Balear, ja es 
destacaren com mancances més significatives la manca de lIits 
hospitalaris que hi ha a Mallorca, que es calcula en uns tres 
llits pe!' cada mil habitants, circumstancia que s'agreuja molt 
més si es té en compte que un 95070 avui de població esta 
a la Seguretat Social, per tant, té dret a una assistencia sani
taria a través d'INSALUD, aixo fa que els habitants de la 
nostra Comunitat Autonoma disposin, tan sois, d'l'loo lIits 
per cada 1.000 habitants. 

Només aquesta circumstancia per si mateixa és més que 
suficient perque el Govern de l'Estat, a través d'INSALUD, 
faci les inversions necessaries quant a cobrir les necessitats 
de lIits hospitalaris a Mallorca. Aquestes necessitats són to
talment destacades al Pla Director d'Ordenació Sanitaria que 
es va aprovar per aquest Parlarnent dia 2 d'abril de l'any 1987, 
en aquest Pla Director d'Ordenació Sanitaria es destaquen 
unes prioritats com són la construcció, en primer 1I0c, de 
l'Hospital Comarcal de Manacor, en segon lloc I'Hospital 
d'Inca i, en tercer lloc I'Hospital del Polígon de Llevant, a 
Palma. A més, en aquest Pla Director d'Ordenació Sanitaria 
es contempla també el gran desequilibri territorial que hi ha 
actualment a Mallorca amb els llits hospitalaris, ja que tota 
l'assistencia hospitalaria esta totalment i absolutament con
centrada a la capital de l'illa. 

És evident, per tant, que, segons manifestava el Dr. Mar
ques a les seves declaracions a un mitja local, de dia 24 de 
novembre de l'any 1987, que si realment lNSALUD tenia pre
vist invertir més de 4.500 milions de pessetes a Balears amb 
la construcció d'un sol Hospital únic, és evident, com die, 
que amb aquests doblers es podria dotar totalment I'Hospi
tal Comarcal de la zona de Llevant, de 150 a 200 llits, amb 
un cost d'uns 800 milions de pessetes, la construcció, al ma
teix temps, d'un Hospital similar a Inca i a la construcció 
de I'Hospital de! Polígon de Llevant de Palma, amb una ca
pacitat de 250 lIits i una inversió d'uns 2.500 milions de 
pessetes. 

En definitiva, que les previsions d'inversió d'INSALUD, 
amb les previsions d'inversió que tenia, que va dir el Dr. Mar
ques que tenia INSALUD, per a la construcció d'un sol Hos
pital a Palma, eren més que suficients per cobrir les necessi
tats de llits hospitalaris que són prevists al Pla Director 
d'Ordenació Sanitaria aprovat per aquest Parlament. 

El que realment hauríem d'aclarir és a veure si és ver 
que INSAWD tengués aquesta previsió inversora en llits hos
pitalaris a Mallorca, que asseguraven aquestes declaracions 
un tant demagogiques del que era llavors Director Provincial 
d'INSALUD. El cert és que al Govern Balear no hi ha cap 
constancia d'aquestes previsions inversores d'INSAWD a Ma
llorca, ni tampoc no hi ha constancia que figurin ni que s'ha
gin inclosos en cap moment dins els Pressuposts d'INSAWD 
per a Balears. 

Ara bé, el que sí és ben cert és que el Parlament de les 
Illes Balears, aquest Parlament, sí pot instar, sí pot proposar ' 
al Govern Central, al Govern de l'Estat perque a través d'IN-
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SPJ:.UD raci les· inversions necessaries en llits hospitalaris a 
Mallorca, d'acord amb J'esperit i la fil?sofia de la leí de 
Sanitat de dia 21 d'abriJ del 1986, que dm que tots els recur
sos sanitaris s'integraran, es gestionaran i s'organitzaran per 
les Comunitats Autónomes i, sobretot, I'ordenació territorial 
d'aquests recursos. És, per tant, ben ciar i ben evident que 
la decisió de la construc,ció deis hospitaLs i la priorítat de 
la ubicació i la localització són competencies de la nostra 
Comunitat Autonoma. 

És evident, per tant, que és necessaria la inversió 
d'aquests 4.500 milions de pessetes anunciats pel Director Pro
vincial d'INSAWD, pero sempre inversió que s'ha de fer res
pectant les competencies de planificació i ordenació que són 
propies de la nostra Comunitat. 1 no poden ser ni disminuI
des ni limitades per l'Administració de l'Estat, per INSAWD, 
ni per cap Administració Pública, com molt bé diu i destaca 
una sentencia del Tribunal Constitucional, la 146 de dia 25 
de novembre de 1986, que diu: «El hecho de financiar una 
actividad no puede erigirse en núcleo que atraiga sobre sí 
toda competencia a que pueda dar lugar la actividad de fi
nanciación, sino que habrá que respetar en todo caso las com
petencias reservadas a los entes territoriales». 1 és, per tant, 
ben ciar i ben cert que la planificació i ordenació sanitaria 
és un aspecte i molt important de la planificació i ordenació 
territorial en general. 

Per tant, el Grup Parlamentari AP-PL propasa al Par
lament de les Illes Balears que insti el Govern Central per
que s'inverteixin a Balears els més de 4.500 milions de pes se
tes que deien que tenien prevists per a la dotació de llits 
hospitalaris a Mallorca. Així com que aquesta inversió s'ha 
de fer, d'acord amb les previsions del Pla Director d'Ordena
ció Sanitaria de la nostra Comunitat, sense menyscabament 
de la possible coordinació que pugui dur a terme la Comis
sió Mixta prevista per la Llei de Sanitat, Estat-Comunitat, 
que preveu la Llei de Sanitat, com he dit, per efectuar sobre 
les dotacions sanitaries, incloses les hospitalaries, que tengui 
el sector públic a Balears. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gnkies, Sr. President. El Gmp Parlamentari PSM-EEM 

no pot més que estar d'acord amb el fons d'aquesta qüestió, 
d'aquest tema, ja que som perfectament conscients de la ne
cessitat que en aquestes illes hi hagi uns bons serveis sanita
ris públics, en conseqüencia tenim clars els deficits que exis
teixen a la comarca de Ciutat, basicament, després que 
imaginam que I'Hospital de la Comarca de Llevant, ubicat 
a Manacor, resoldra el problema d'aquella comarca, recor
dam que el nostre Grup va ser el que va dur la Proposició 
no de Llei de sol· licitar I'Hospital Comarcal a manacor, apro
vat per unamimitat en aquest Parlament, i creim que el pro
blema de Ciutat és un problema de cada vegada més greu, 
ates a la macrocefalia de Son Dureta, per un banda, i ates 
que no acaba d'avan<;ar tal com hauria pogut avan<;ar la re
forma de I'Hospital General de Ciutat. 

Per tant, estam d'acord que hi ha uns problemes de sa
nitat pública bona, suficient, cosa que els ciutadans de totes 

aquestes illes necessiten i mereixen. Aixo és evident. En con
seqüencia, hem de dir que sí, i després d'aquest deficit prio
ritari per a nosaltres a Ciutat, després ens trobam amb un 
segon deficit que és el de la comarca d'Inca que entenem 
que és inferior, pero que també existeix i, en conseqüencia, 
li donarem suport. 

Pero, també hem de fer una reflexió, una reflexió una 
mica més profunda davant la proposta d'AP-PL, pero que 
evidentment no només és un Grup Parlamentari, sinó que 
és al Govern i actua a través d'una Conselleria de Sanitat. 
I la reflexió profunda, va orientada en tres aspectes o tres 
qüestions molt senzilles. La primera és que ens fa la impres
sió, moltes vegades, que falta una certa voluntat política per 
entendre's o coordinar-se molt millor amb l'INSAWD, per 
a nosaltres, que som molt conscients del deficits sanitaris pú
blics, de les necessitats que hi ha i que també a Balears s'ha 
d'invertir molt més deIs Pressuposts Generals de l'Estat, i per 
aixo reclamam una finan<;ació millor, pero per cobrir defi
cits social s, no per a altra cosa, ens preocupa, ens astoren 
actituds de vegades de l'Administració Central, pero també 
moltíssim una manca de coordinació, una bona coordinació 
amb l'INSAWD, i darrerament hem observat que sempre es
tam una mica a les mateixes, que no hi ha manera que hi 
hagi un programa de treball comú entre la Conselleria de 
Sanitat i l'INSALUD, no sabem per on es perd, suposam que 
per part de les dues bandes, és més que evident, pero creim 
que és l'única manera de poder globalitzar aquesta proble
marica i anar resolent certs problemes: la coordinació insti
tucional. 

En segon lloc, també creim que hem de tocar el fons 
d'una segona qüestió i és que ens fa la impressió que exis
teix una certa, poca informació al Govern de la Comunitat 
o al Grup Parlamentari d'AP-PL, respecte de la dinamica deis 
Pressuposts de I'Estat, respecte de la dinamica de la utilitza
ció deIs doblers públics. Nosaltres, obviament, hem fet un 
seguiment deIs Pressuposts Generals de l'Estat de tots aquests 
anys, i obviament hem detectat que el Govern de la Comu
nitat ni tampoc els Diputats i Senadors de Balears, han in
sistit davant el Congrés de Diputats respecte d'una serie de 
necessitats en aquesta temarica, molt clares o, almenys, no 
han actuat excessivament amb profunditat respecte d'aquest 
tema. 

I, en tercer 1I0c, també creim que hem de tocar una da
nera qüestió de fons, i almenys centrar una mica l'atenció 
al respecte, i és que observant les actuacions de la Conselle
ria de Sanitat, no hem observat unes actuacions prioritaria
ment o basicament a favor de la sanitat pública, deIs serveis 
nacional s de salud, etc., sinó més bé un cert afany privatit
zador de moltes activitats de la sanitat i, en conseqüencia, 
afany o filosofia, i, en conseqüencia, creim que també s'ha 
de remarcar, que voler hospitals públics a Palma i a la Co
marca d'lnca significa tots els recursos de l'Estat possibles, 
pero també de la Comunitat i deixar de banda moltes de les 
activÍtats que van dubtosament cap a una sanitat pública i 
anar a un esfor<; solidari i coordinat cap a aquest sentit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

seu Portaveu, Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. El punt 7 de l'article 11 
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Je l'Estatut d'Autonomia estableix que dins el marc de la le
gislació basica de l'Estat correspon a la Comunitat Autono
ma de les IlIes Balears el desenvolupament legislatiu i I'exe
cució de la coordinació hospitalaria, la de la Seguretat Social 
inclosa. 

Bé, evidentment es tracta d'un tema, parlam d'una qües
tió que fa referencia a un ambit competencial net i sense cap 
discussió de la Comunitat Autónoma, que és la coordinació 
hospitalaria. 1 referint-nos ja a la Proposició no de Llei que 
fa referencia a la sanitat a Mallorca, ens trobam en una si
tuació de dHicit de partida bastant important, tenint en 
compte la ratio de llits hospitalaris per 1.000 habitants que 
funcionen, no ja a la resta de l'Estat Espanyol on hi ha una 
mitjana de 5'52 lIits per 1.000 habitants, molt lluny encara 
de les de Franr;:a, per exemple, amb 15'58 Ilits, o les d'Italia, 
amb 10'35, peró ni tan soIs arribam a aquella mitjana na
cional de 5 i mig llits per 1.000 habitants. Realment, l'estudi 
que va fer el Dr. José Alfonso Ballesteros, publicat per la 
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, sobre planificació 
hospitalaria a Mallorca, va ser una tesi que es va elaborar 
sobre la base d'anar a veure la realitat deis Ilits hospitalaris 
i que va demostrar que d'una teoria de 3.037 llits oficials, 
de fet ens trobilVem amb una situació de disponibilitat real 
de 2.058, la qual cosa dóna una escandalosament baixa ra
tio de 2'01 llits per 1.000 habitants. 

Per tant, ens estam plantejant un seriós i greu problema 
que el professor Ballesteros es va plantejar simplement amb 
una hipotesi de situació catastrOfica, que tant de bo que no 
hagim de patir mai, pero que si es produeix, la catastrofe 
no seria tant, la catastro fe natural o de qualsevol tipus que 
es pogués produir, si no la situació vertaderament catastrOfi
ca que tendrien els afectats. 

Aleshores, crec que qualsevol sol·licitud, qualsevol cri
dada d'atenció al Govern Central de quina és la vertadera 
situació a Mallorca, que es faci des d'aquest Parlament, és 
absolutament justificada i per part nostra mereix el suport. 
Peró amb matisos. 1 matisarem algunes coses. 

En primer 1I0c, jo voldria denunciar o exposar una dis
crepancia del nostre Grup en relació amb el Pla d'Ordenació 
Sanitaria que va aprovar aquest Parlament i al qual nosal
tres no hi érem, perque si hi haguéssim estat, probablement, 
haguéssim tengut l'oportunitat de denunciar el que al nostre 
judici és un error sistematic, que és considerar, en considera
ció al previst per la Llei d'Ordenació Sanitaria, Mallorca, com 
una sola area de salut, com una única area de salut, perque 
aixo ens du que, fora, tret de Son Dureta, tret del gran Hos
pital de Palma, qualsevol alternativa hospitalaria fora de Pal
ma ha de ser d'Hospital Comarcal. Nosaltres entenem que 
el nivell de població i sobretot atenent un argument que ha 
exposat reiteradament el Govern de la Comunitat Autono
ma, a l'hora de plantejar reivindicacions de finanr;:ació i a 
que nosaltres hem donat suport, és a dir, una qüestió que 
les infraestructures han d'atendre les puntes i no les mitja
nes, teníem que un Hospital a Inca i un Hospital a Mana
cor, considerats com a arees atendrien una població a uns 
moments, no les puntes puntes, pero sí una población que 
podríem considerar de l'ordre de 100.000 habitants, amb la 
qual cosa estaria perfectament justificat un Hospital de ter
cer nivell a Inca i a Manacor i no Hospitals Comarcals. Nos
aItres entenem que d'aquest defecte del Pla d'Ordenació Sa
nitaria ja sorgeix un defecte basic en relació amb aquesta rei
vindicació que en aquests moments es planteja, el de l'Hos-

pi tal ComarcaJ. Pero, en fi, el Pla d'Ordenació Sanitaria és 
el que tenim i, bé, nosaltres donarem suport a aquest refor
r;:ament de I'Hospital, encara que tenim aquesta discrepancia 
metodologica que, bé, en qualsevol cas no feim més que ex
posar, i exposam per primera vegada perque és la primera 
que en tenim oportunitat en aquesta Cambra. 

Votarem que sí, per tant, a aquesta Proposició no de 
L1ei, pero jo voldria deixar ben cIar que per explicar el nos
tre vot, que votam que sí perque tenim un deficit, perque 
partim d'una situació de ddicit hospitalari important, quasi 
quasi diria jo sever i preocupant a l'illa de Mallorca, pero 
no per deixar amb evidencia ningú que hagi fet unes decla
racions més o manco dut per un moment d'ira. No es tracta 
d'aixo, que un senyor determinat hagi dit que si es fa I'Hos
pital de Manacor es deixen d'invertir 3.800 milions de pes se
tes, bé, doncs ara els demanam, no és argument suficient, 
nosaltres entenem que I'argument seriós és el del dHicit hos
pitalari i entenem que alguns deIs aspecles que ha exposat 
el ponent per part del Grup majoritari no són exactament 
sustentables en el si d'un Parlament que pretén donar suport 
a una política seriosa i beneficiosa per aquesta Comunitat 
Autónoma. És a dir, no basta que hi hagi un senyor que ens 
hagi dit que si es fa ¡'Hospital de Manacor es deixaran d'in
vertir 3.800 milions de pes se tes, perque quasi quasi en una 
feacció infantil se surti botant que aquests 3.800 milions de 
pessetes s'inverteixen. Hem de demanar que s'inverteixi en in
fraestructura hospitalaria perque el dHicit de la nostra CO
munitat Autónoma és sever i preocupant. En aquest sentit 
i per aquesta raó, el Grup Parlamentari del CDS donai:a su
pOr! a la Proposició no de Llei del Grup Parlamentari AP-PL. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
- Pú par! del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. Oliver i Massutí. 

EL SR. OLIVER 1 MASSUTl: 
Sres. i Srs. Diputats. En aquest moment, jo cree que te

nim un embull, una situació un poc complicada. 1 dic efecti
vament, perque el CDS acaba de fer una exposició, ha anun
cia! el seu vot favorable a aquesta Proposició no de Llei, pero 
ha deixat molt matisat que hi ha un punt que és el d'aquesls 
3.800 milions, no sé quan són, que realment no existeixen, 
independent que un senyor ho digués o no ho digués, aixo 
és un altre tema. 

Amb una cosa que tots estan d 'acord, nosaltres també 
hi estarem quan es va defensar el tema de Manacor, és que 
hi hagués una coordinació, un estudi profund de les necessi
tats hospitalaries, es coordinas tot l'existent i, per aixo es va 
aprovar una Comissió de Coordinació i, en funció d'aquesta 
coordinació que es coneguessin les possibilitats actuals i les 
necessitats de futur, per sobre aquestes necessitats de futurs, 
demanar tot alió que sigui necessari per dur endavant una 
concepció de l'estructura sanitaria de les Balears, necessaria 
i convenient i amb una projecció de futur realment importan!. 

Ara bé, si es tracta del tema Manacor, jo no es tic d'acord 
que valgui 800 milions, qui ha dit que I'Hospital de Man'a
cor valdra 800 milions?, el que es va aprovar i el que estava 
en projecte era la construcció d'un primer Hospital per a les 
Balears, no per a Mallorca en concret, sinó per a les Ba
lears, després podríem venir altres possibilitats de nous hos
pitals ja sigui n a la mateixa Mallorca, nosaltres creiem que 
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nient, el de Palma i altres, o ampliacions a Inca, 
era ca . E" A b' l rdó ampliacions a Menorca o a lVlssa. ra e, e que 
pe , ~ (Ovar en aquell moment i ho va aprovar també el 
es va ap . H . al e l 
Parlament, en PIe, va ser que aquell prImer OSplt lOS e 
d Llevant, fas el de Manacor, una vegada aprovat I'Hospi
~ aJeshores s'elabora un projecte i s'elabora un pressupost 
. ;proven projecte i pressupost i s'executa I'Hospital que s'ha-
l s . .. 
via de fer. O sigui que nosaltres, en aquesta sltuaclO, no po-
drem votar mai a favor de la Proposició no de Llei, no per
que no creguem que n~, sigui necessar!a la coordinació 
d'Hospitals i la construcclO de nous Hospltals de cara al fu
tur per resoldre el problema que té Balears, aixo és fona
mental, el que és absurd, el que ens pareix un contrasentit 
és que es digui que hi ha uns doblers que no hi són i, en 
funció d'aquests doblers, reclamem una construcció d'una 
cosa que necessitam, que reclamem aquesta cosa em pareix 
molt bé, ara, que diguem que s'inverteixin uns doblers que 
no existeixen, perque ho va dir un senyor, em pareix un con
trasentit, i a causa d'aquest contrasentit, nosaltres votarem 
en contra de la Proposició no de Llei . 

EL SR. PRESIDENT: 
El Diputat Sr. Mesquida, té la paraula. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMES: 
Sr. President. Només una petita matisació, perque pa

reix que els Diputats d'Eivissa perden l'avió i hem de fer via. 
Miri, quant al que ha dit el Sr. Serra, em pareix molt bé, 
aquí el punt fonamental és que es doti Mallorca de totes les 
necessitats de llits hospitalaris que té, que en aquest moments 
són molt greus, si és primer el d'lnca, si és primer l'ou o 
la gallina, és igual, el que interessa és que es construeixin 
aquests hospitals perque se cobreixin les deficiencies de lIits 
hospitalaris. .. 

1, quant al que ha dit el Sr. Quetglas, em sap molt de 
greu, estic d'acord que l'argument principal és la manca de 
llits, pero tampoc no és vruid el que voste m'ha dit quant 
al que va dir aquest senyor, perque aquest senyor, quan ho 
va dir no era el Sr. Marques, sinó que era el representant 
maxim d'INSAWD a les Balears en aquell moment, per tant 
ho va dir, no com a Adolfo Marqués, sino com a represen
tant d'INSALUD. Bona prava d'aixo és que li va costar el 
carrec, perque va haver de canviar de lloc. 

1 quant al que ha dit el Sr. Massutí, Oliver Massutí quant 
als 1.200 qualcú ha dit que eren 800 milions, particularment 
jo he consultat amb la Conselleria i l'opinió de la Conselle
ria no és de 800, sinó que és de 1.200, pero jo crec que amb 
més de 4.500 milions de pessetes podem construir el de Lle
vant, el de Ponent i el de Palma, de manera que, el que inte
ressa és que es construeixi i que es doti Mallorca de les defi
ciencies de Ilits hospitalaris. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, passam a la votació d'aquesta Proposi

ció no de Llei. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen aixecar 

drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen aixe-

car drets? 
Moltes gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la votació: vots a favor, 34; vots en contra, 

19. Queda, ido, aprovada aquesta Praposició no de Llei que 
acabam de sotmetre a votació. 

Sres. i Srs. Diputats, bona nit. 
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