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DIARI DE SESSIONS DEL 

PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
O, L, p, M , 770 -1987 11 Legislatura Any 1989 Número 59 

Presidencia 
del Molt II·lusJre Sr. Jeroni Albertí 1 Picornell 

.;;-¡ 

Sessió celebrada dia 3 de maig del 1989, a les 17 hores. 

Lloc de celebració: Seu del Parlamení 

SU MARI 

I),-PREGUNTES: 

1) R.G.E. núm. 710(89, presentada pel Diputat Sr. Antoni Gómez i Arbona, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, aJ/11Jb la formulació següent: 

" «Davant les cantuses notícies ditoses pels mitjans de comunicació sobre la potabilitat de ['aigua 
de consum de Muro, auí COIn davant el han de l'Ajuntament d'aquest municipi, quin és l'estat 
sanitari de l'aigua de consum de Muro?". 

2) R.G.E. núm. 683(89, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Grup Parlamen
tari PSM-EEM, amb la formulació següent: 
«Quines mesures ha pres el GOllem de les Illes Balears per tal de resoldre els greus problemes 
derivats de les obres i de la futura posada en tuncionament de la Tercera Fase de la Via de Cin
tura, al Col-legi d'integració «La Purísimá" de Ciutat de Mallorca, que aten uns 80 nins i nines 
sords?". 

3) R.G.E. núm. 709(89, presentada pel Diputat Sr. Isidor Torres i Cardona, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, amb la tormulació següent: 
«Quan pensa el Govem de la Comunitat Autcmoma aprovar el Pla Especial de 1'A.N.E.!. de s'Es
tany des Peix de Formentera?». 
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4) R.C.E. núm. 695/89, presentada per la Diputada Sra. PauZa Cuillel/1 i Ripo/l, del Crup Parlamen
tar! PSM-EEM, amb la fonnulació següent: 
"En quin es/at d'execució es troba la inversió prevista en el Pla d'll1versions, que amb carrec 
al Fans de COlllpensació Interterritorial que contempla una partida ele 16.000.000,- pts. per a la 
compra d'¡ma /lanxa-ambul¿mcia cedida en ús a l'Ajuntament de Fonnel1tem?». 

5) R.C.E. nÚIII. 696/89, presentada per la Diputada Sra. Palila Cuillem i Ripoll, del Crup Parlamen
tari PSM-EEM, amb la fO"mulació següenC' 
«Considera el Covern de les liles Balears encertacla l'aprovació definitiva de les Norl11es Subsidia
ries de Formentera, el passat dia 19 d'abril}". 

6) R.C.E. núm. 694/89, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc López i Casasnovas, del Crup Par
lamen/ari PSM-EEM, amb la formrulació segiient: 
"Quan pe1'lsa el Covern de les Illes Balears mantenir reUlúons formals amb el Consell Insular de 
Menorca per tal de procedír al traspas de gestió en materia ele Cultura i Esports tal com s'ha L 
vingut fent amb el Consell d'Eivissa i Formentera?». 

JI ).-MOCIO R.C.E. núm. 697/89, presentada pel Crup Parlamentari S OCIALISTA, derivada de la I nterpel'la
ció R.C.E. núm. 301/89, relativa a la política d'esport i lleure del Covern de la C.A.I.B. 

IJI ).-INTERPEL.LAClO RC.E. núm. 597/89, presentada pel Crup Parlwmentari PSM-EEM, relativa a la po
lítica del Covern en materia de treball. 

IV).-PROPOSlCIO NO DE LLEl R.C.E. núm. 590/89, presentada pel Crup Parlamel1tari SOCIALISTA, rela
tiva a la creació d'una Com!ssió Coordinadora d'Educació per a la salud a ['escola. 

V J.-DICTAMEN de la Comissió d'ECONOMIA, HISENDA 1 PRESSUPOSTS sobre el PROIECTE DE LLEI 
de Funció Inspectora i Sancionadora en materia de turisme. 

I.l.-PREGUNTA R.G.E . NUM. 710/89, PRESENTA
DA PE L DIPUTAT SR. ANTONI GOMEZ I ARBONA, 
DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESID E NT: 
Sres. i Srs:- Diputats, bones tardes . 
Comen~am aquest Plenari am b l'Or dr e del Dia que 

se'ls ha repartit pel punt I referit a l capítol de pregun
tes. 

Per formular la pregunta r egis trada amb el núm. 
710/89, sob re l'estat sanitari de l'aigua de consum de 
Muro, té la par aula el Diputat Sr. Antoni Gómez i Ar
bona. 

EL SR. GOMEZ I ARBONA : 
Gracies , Sr. President. 
La setmana passada apareixia als mitjans de co

municació una notícia on semblava que a Muro hi havia 
hagut un ban del batIe on recomanava que no s'em
prés l'aigua de consum per als biberons . Igualment hi 
havia una notícia que deia que el Director General de 
Sanitat deia que encara que l'aigua fo s bona per als 
gran s no la r ecomanava als aHots petits m enors de dos 
anys. Ens podria dir exactament quin és l'estat sani
tari de l'aigua de Muro? 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula per contestar , el Sr Conseller de 

Sanitat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT 
SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gra cies, Sr. President. 
Fa cosa d'un mes i mig el farmaceutic titular de 

Muro va comunicar a aquesta Conselleria els resul
tats de les analisis que s'havien efectuat en el labo
rataris del Centre Comarcal d 'Inca de l'aigua de pro-

ve"iment, i en aquestes analisis es va trobar que l1i 
havia 153 miHígrams/litre de nitrats en el Pou Vell i 
231 al Pou Nou, xifres que sobrepassaven de molt el 
límit maxim per a les aigües potables, segons s'ha de
cretat. 

Hi ha diverSos estudis, tant a Europa com a Es
tats Units, que diuen que J'aigua sobrecarregada de ni
trats emprada én la preparació de biberons de llet en 
pols és susceptible de fer apal1eixer als lactants una 
certa ciatlOsi a causa del a formació de metamoglo
bina. Per aquests motius varem cscriure a! Sr. Batle 
de Muro una serie de recomanacions, primer que s'a
visas la població de Muro de la necessitat de preparar 
biberons i begudes per a lactants amb aigua envasada, 
que s'anassin realitzant determinacions analítiques suc
cessives i que, per altra part, també es procedís o 
que seria recomanable procedir a la perforació de nouS 
pous per veure si trobaven aigua potable. Realment 
aquest és l'estat de la qüestió. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Gómez Arbona. 

EL SR. GOMEZ 1 ARBONA: 
Gracies, Sr. President. 
Agraesc al Sr. Conseiler la contesta. El que jo vo

lia saber exactament era la qualificació de l'aigua en 
aquest moment, que pel que voste diu sembla que és 
una aigua sanitariament tolerable, perque té uns ín
dexs importants de nitrats, que són indicadors moltes 
vegades de contaminació. El r etret que tal vega da Ji 
voldria fer és que jo crec que hi inforrnació, com vos
re I'ha donada aquí, no sor tia prou clara i tal vegada, 
així com hi va' haver un ban del batle, la informa ció 
que sortia als mitjans de comunicació havia de ser 
clara per part de la Direcció General de Sanitat per-
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que així com hi ha gent a la qual aquesta aigua que 
no estava en condicions normals li podia produir una 
alteració, com també a la gent adulta que pogués te
nir qualque tipus d'alteració li podia produir qualque 
símptoma que l'alarmés, i si la informació hagués es
tat prou clara tal vegada hi hagués hagut més tranquil
litat i no s'hagués produit el dubte que va ~enir qual
que ciutada sobre la possibilitat de beure aigua. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

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

Gracies, Sr. President. 
Jo crec que la informació l'havien de cercar a la 

carta que nosaltres varem enviar al batle, jo deIs mit
jans de comunicació no en puc respondre, supos que 
els periodistes, com sempre, anaven atrafegats pe! dia 
a dia; pot ser que qualque vega da no donin la infor
mació completa, pero jo crec que a la carta que nosal
tres vare m enviar al batle estava perfectament clar. Na
turalment, l'aigua és o saniUlriament permissible, com 
diu la llei. 

Gracies. 

I.2.-PREGUNTA R.G.E. NUM. 683/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. SEBASTIA SERRA I BUS
QUETS DEL GRUP PARLAMENTARf PSM-EEM. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per formular la pregunta registráda amb el núm. 

683/89, sobre problemes derivats de les obres i de la 
futura posada en funcionament de la tercera fase de 
la Via de Cintura al CoHegi d'integració La Puríssima 
de Palma, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Sena. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
. Gracies, Sr. President. 

Ben sabut és que la tercera fase de la Via de Cin
tura esta molt avan¡;ada, pero evidentmen t ens trobam 
clavant un d'aquests problemes que moltes vegades no 
s'acaben d'entendre, i és que aquestes obres han fet 
malbé, pero malbé en profunditat, un coHegi, La PU" 
ríssima, d'una orde religiosa, que ensenya EGB, pero 
que al mateix temps té 80 nins i nines interns que són 
sords i que amb ells es fa una experiencia única en 
aquestes illes d'educació integrada, d'integració d'a
quests nins i nines sords al coHectiu d'EGB d'aquest 
coHegi. 

El nostre Grup Parlamentari ha ates tata una serie 
de comentaris d'un grup de familiars d'aquests nins i 
també de professors del mateix coHegi, i ens varen dir 
en primera instancia que el President de la Comunitat 
havia visitat el CoHegi i els havia promes solucions; 
també ens varen dir que el Director d'Acció Social del 
Goven1 havia visitat el Centre i també els bavia dit que 
alió estava malament i que es trobarien solucions, peró 
el fet és que després d'una breu interrupció de les 
obres han continuat els camions, i continuen els pro
b\emes al Centre La Puríssima. 

La nostra preocupació no és només que se sol ven· 
tin rapic\ament i momenUmiament aquests problemes, 
sinó el futur del mateix Centre, ja que entenem que en 
aquestes illes la veritat és que els nins sords no tenen 
altre lloc on anar i les circumstancies del Centre són 
gravíssimes. 

Gracies, Sr. President. 

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

ció del Territori, Sr. J eroni Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES I 
ORDENACIO DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr. Presidente. 
Sr. Serra, ha presentado usted una batería de pre

guntas escritas y orales en Comisión, en Pleno, etc., so
bre el mismo tema, y si el Presidente me lo permite in
tentaré contestar lo más coordinadamente posible a 
todas ellas, porque creo que girando todas alrededor 
del mismo tema es un poco complicado discernir lo 
que quiere saber en una pregunta o en otra. Voy a in
tentar explicarle la historia de esa problemática lo más 
exactamente posible y procurando no hacer ningún jui
cio de valor respecto al comportamiento de las perso
nas que le han dado la información que usted tiene. 

El año 64, aproximadamente, se aprobó la red ar
terial de Palma y en este plan de red arterial se inclu
yó la Vía de Cintura con el trazado que tiene en estos 
momentos no con el trazado, con la franja de reserva 
viaria correspondiente al trazado que se está desarro
llando en estos momentos. Posteriormente esta red ar
terial fHe incorporada al Plan General de Palma, al plan 
Ribas Pieras, allá por Jo:-; años 70 y algo; más tarde y 
con motivo de la revisión del Plan General, se aprobó 
un nuevo plan viario ele la red arterial de Palma, no 
una nueva red arterial, simplemente el plan viario de 
lo que eran las carreteras competencia de la Comuni· 
dad Autónoma y después de un convenio con el Ayun
tamiento fue incorporado este plan viario a la revisión 
del Plan General efectuada, aprobada el año 85, me pa
rece, y se aprobó el Plan General. 

En el transcurso cle todas estas sucesivas aproba
ciones, no ha variado en absoluto la reserva viaria pre
vista para la construcción de la Vía de Cintura y en 
ningún momento ha habido reclamaciones sobre el tra
zado de esta vía o sobre esta reserva viaria sobre la 
que se iba a construir. Entonces resulta que los proble
mas empiezan a surgir cuando la obra está contratada, 
adjudicada, en ejecución, etc., etc., cuando es bien sa
bido desde el año 64 que por este trazado tenía que 
discurrir la Vía de Cintura más o menos con las ca
racterísticas que tiene en estos momentos; ha habido 
variaciones en cuanto al tipo de intersecciones que se 
han variado por convenio con el Ayuntamiento, se han 
suprimido o incorporado algunas, por ejemplo en la 
cuña desde la Riera, pero en líneas generales y concre
tamente en este punto no ha sufrido ninguna variación. 

Resulta que el punto concreto de la vía colindante 
con el Colegio La Purísima la Vía de Cintura pasa en
cajada entre dos colegios, La Purísima y MOl1tisión y 
se expropÍi:1l1 tClTenos él uno y otro lado de acuerdo 
con un trazado general que por las características de 
la vía viene marcado desde mucha distancia y no se 
puede hacer una modificación puntual y singulm- en un 
metro determinado sin que afecte a todo el conjunto 
del trazado v consecuentemente a todas las expropia· 
ciones previstas a uno y otro lado de este punto. 

Uno de los ten-enos que ocupa, que se expropian 
al Colegio son parte del camino de acceso y de los pa
tios y entonces es cuando pbntea el Colegio la proble
mática del acceso a los patio.~ . El acceso estaba pre
visto Dor el vial ele la urbanización de al lado. donde 
se ten·ía previsto un lluevo acceso al Colegio. Como se 
suman las reclamaciones ele los vecinos por el incre
mento de tráfico que ya a tener y del propio Colegio 
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por la dificu!t<:1d añadida que tiene este acceso, se ha 
est udiado v se ha conseguido con bastantes dificul ta
cles encollt~ar una alternativa cle trazado completamen
te distinta, pero que a su vez tiene que respetar el Plan 
General cle Palma, porque está vigente, \' ésta se ha 
puclido encontrar y se va a construir con un acceso 
distinto. 

Como por otra parte el Colegio, que ya de sí es
taha muy falto cle solar, encima iba a ver disminuido 
ese solar por la desaparición de parte del patio, se 
lIeg<:1 a un acuerdo con la Dirección del Colegio en el 
que la Comunidad asume el compromiso que una vez 
terminada la autopista y se construya el falso túnel del 
que ahOl-a hablaremos, se le podrá dar la concesión 
pm-a volver a ocupar esta superficie y poder recuperar 
e incluso ampliar la superficie de patio que tenía an
tes, pero naturalmente cuando terminen las obras, an
tes no puede ser, es imposible, y el falso túnel no se 
hace pl-ecisamente por esto, ésta es la verdad sincera, 
el falso túnel, que ha llamado mucho la atención y que 
es objeto de preguntas, ¿cómo se le ocurre a la Con se
lJeria hacer un túnel junto a un colegio de sordos?, no 
es que se le ocurra hacer un túnel, es que en aquel pun
to, porque por las condiciones topográficas del terreno 
el Colegio ocupa una pequeña loma, resulta que la au
topista, la Vía de Cintura va deprimida de un orden 
cercano a los 20 metros. Entonces, para evitar un des
monte tan alto, que por una parte es sensiblemente 
peligrcso, afecta a la estética, es impactante paisajísti
camente hablando, pero sobre todo resulta peligroso en 
las proximidades de un colegio, se acuerda construir 
un falso túnel, es decir, una vez construida la carrete
ra cubrirla con un falso túnel, recuperar el terreno na
turéll y al mismo tiempo que se disminuyen los ruidos 
se disminuye la peligrosidad y se disminuye el impac
to, y al mismo tiempo se permite que el colegio pueda 
recuperar esta superficie que tanta falta le hace, pero 
claro, eso cuando se terminen las obras, no antes. 

Se plan tea la posibilidad ele que las bocas del tú
nel sean foco de ruido y que sea peor que la propia 
carretera con unas pantallas ele vegetación, unas pan
tallas aislantes, insonorizan tes, y se hizo un estudio 
comparativo por una empresa especializada y se pudo 
comprobar que el efecto insonorizante del túnel era su
perior al que se podía conseguir poniendo pantallas in
sonorizantes a cada lado de la trinchera, si se mante
nía la trinchera, lo que pasa es que las dos bocas te
nían que estar protegidas, como así se ha proyectado. 

El único peligro o la única molestia que puede que
dar para el colegio es la vibración que puede produ
cirse en la boca del túnel, que está comprobado que 
se producen, no ruído, sino vibraciones en la boca del 
túnel que en su caso podrían afectar alguno de los apa
ratos que se emplean para la enseñanza, pero eso es 
fácilmente solventable con unos aislantes de los que 
se ponen en todo aparato que puede estar sometido a 
vibraciones para aislarlo del terreno, eso es un tema 
que técnicamente no tiene ninguna dificultad y es lo 
que se acordó con la Dirección del Colegio, que si lle
gase el caso de producirse esta molestia, tenía esta fá
cil corrección. 

Las obras no se han parado nunca, las soluciones 
que ha prometido el Presidente y la Conselleria que he
mos hablado son las soluciones a los problemas reales 
y el problema real planteado es que se les come un 
trozo de patio y el acceso y la solución es darles un ac
ceso en las mismas condiciones que tenían ahora o si
milares, porque las mismas no puede ser y devolver-

les la superficie de patio, lo que no podemos es dejar 
ele construir la Vía ele Cintura, esO es lo que no pode
mos hacer en estos momentos y a estas alturas, ni po
demos retirarla a otro sitio para no ocupar su terreno, 
porque en tonces pasaríamos a ocupar terrenos de otros 
colegios distintos que están por allí y que todos ellos 
se han sometido y se han aguantado, diríamos en tér
minos vulgares, con las molestias que representa la 
construcción ele una vía de cinturn en un tramo sensi
blemente urbano. 

Las obras no se pueden parar, lo único que hemos 
hecho ha sido concentrar la obra más próxima al Co
legio durante el próximo verano en época que no haya 
clases pero, naturalmente, aun eSÚll1do trabajando m~í.s 
lejos los camiones tienen que pasar por delante porque 
no tienen otro remedio, porque no tienen otro punto 
de salida y esta dificultad es imposible resolverla. ¿Pre
cauciones que se han adoptado? Todas las adecuadas 
en una obra que se hace en las proximidades de los 
colegios y que sepamos no ha habido accidentes; en 
cualquier caso ya se sabe que realizar obras en las pro
ximidades de los colegios siempre es peligroso, pero, 
repito, lo que no podemos hacer es dejar de construir 
la obra ni construirla simplemente durante los peque
ños períodos de vacaciones, porque si sólo pudiéramos 
trabajar en la vía de cintura de Palma de tres en tres 
meses cada año, piense usted sus vecinos y compañe
ros de Génova que están tan preocupados por ella qué 
re iban a decir. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sr. Serra, faci ús de la seva capacitat de síntesi, 

que vost~ en té, per contestar telegraficament. 

EL SR. SERRA ~ . BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President, pero em pareix que ha -50- -

brevalorat la meva capacitat. 
Al primer punt, Sr. Saiz, el pla viari del 64 evident

ment existia i evidentment és cIar que vos tes havien 
el'haver previst aquests problemes. Vostes no havien 
prcvist aixó i és molt lameqtable que el Govern i els 
seus equips tecnics, els exceJ·llfnts tecnics, els exceHents 
enginyers que hi ha, i n'hi l1á molts, no hagucssin po
gut preveure els problemes per a un coHegi únic de 
nins d'integració, sords. 

Segona qüestió, és ben cert que pareix que han !_ 
pres algunes precaucions, pero no n'han pres tan tes 
quan han tombat la paret del pati del CoHegi. Per al-
tra banda. la Direcció del Centre pareix que s'ha sen-
tit · bastant defraudada i bastant enganada per alguns 
polítics d'aquesta Comunitat i per altra banda, Sr. Saiz, 
jo no he fet cas de cap deIs comentaris que m 'han! dit 
respecte de la seva Conselleria, per tant aquest tema 
que ha introdult crec que l'havia cI'haver introdult, i 
per aItra banda és evident que la tercera fase i la quar-
ta de la Via de Cintura convé acabar-les com més aviat 
millar i prenim molt bona nota del que voste ha afir-
mat i és que quan s'hagi acabat l'obra, les molesties en 
aquest Centre no existiran. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr_ Saiz, també li cleman el mateix. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 
ORDENACIO DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sr. Presidente, síntesis telegráfica. Ahora no me 
queda más remedio que hacer un juicio de valor sobre 
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los comentarios que le han hecho a usted. La valla que 
se derribó de un patio no tenía absolutamente nada 
que ver con la Vía de Cintura, no afecta, y estaba a 
bastantes metros de distancia de la trazada Vía de Cin
tura, lo que pasa es que la Dirección del Colegio pidió 
a la pala que estaba trabajando que ya que trabajaba 
por allí cerca si podía aprovechar para limpiar de es
combros el solar colindante con la valla del colegio y 
entonces, haciéndole un favor el contratista directamen
te a la Directora del Colegio, mandó una pala para que 
limpiase de escombros el solar vecino, y quiso la mala 
suerte, estas palas son muy grandes, que rozase una 
valla, que son muy endebles, y derribase una esquina 
de valla, eso es todo, no tiene absolutamente nada que 
ver, y esa explicación se la han dado aquellas señoras 
y se la confirmó la Directora del Colegio delante mío 
y siguen insistiendo diciendo que la culpa es de la au
topista, que se dedica a derribar las vallas del colegio, 
lo cual es absolutamente falso, tengo que decirlo así 
porque es así, la Dirección del Colegio no ha puesto 
ninguna pega, tenemos un acuerdo total y absoluto con 
ella sobre lo que se puede hacer, con quien no lo te· 
nemas es con unas personas empeüadas en tergiversar 
los hechos por razones que prefiero no tener que ex
plicar ni justificar porqué, repito, serían juicios de va-
101- que no me corresponde hacer aquí. 

En cuanto a si se previó bien o no se previó bien, 
quizá lo lamentable, ya lo dijo alguien en esta sala y 
a lo mejor tenía razón, es que los planes viarios, las 
vías de cintura y los planes generales los hagan arqui
tectos e ing.enieros y no los hagan lo)' Diputados. 

1.3.-PREGUNTA R.G.E. NUM. 709/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. ISIDOR TORRES I CARDONA, 
DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta 709/89, sobre el Pla Es

pecial de l'Area Natural d'Especial Interes de l'Estany 
del Peix de Formentera, té la paraula el Diputat Sr. 
Isidor Torres i Cardona. 

EL SR. TORRES I CARDONA: 
Sí; gracies, Sr. President. 
Sr. Conseller, ara fa més o menys un any aquest 

Parlament va tenir a bé de declarar l'Estany del Peix 
de Formentera Area Natural d'Especial Interes. Tenint 
en compte que aquesta area natural es declara segons 
la Llei d'Ordenació i Protecció d'Arees Naturals i que 
aquesta llei té un article 5 que contempla que el Go
vero elaborara en un termini de tres mesos aquest Pla 
Especial, qua n pensa el Govern aprovar aquest Pla de 
l'Estany del Peix? 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller cl'Ordenació del Ter

ritori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 
ORDENACIO DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí; gracias Sr. Presidente. 
La redacción del Plan Especial se ha iniciado den

tro del plazo previsto por la ley, lo que pasa es que 
las dificultades en la recogida de información suficien
te han aconsejado contratar un equipo especializado 
para acabar de recoger la información, está en trami
tación el expedien te de con tratación estos días, no sé 
exactamente en qué fase . De todas formas hay una di-

ficultad añadida y es que usted sabe que recientemen
te el Congreso de Diputados ha aprobado una Ley oe 
Espacios Naturales, que no estoy muy seguro, pero pa
rece ser que una vez más resta competencias a las Co
munidades Autónomas en el caso de espacios protegi
dos en los que el objeto de protección forma parte de 
los bienes de dominio público definidos como tales por 
la Ley de Costas, en cuyo caso el Estado recupera la 
competencia para ordenar estos espacios. De todas for
mas la cosa no está muy clara, tampoco se ha termi
nado el deslinde de la isla de Formentera de acuerdo 
con la nueva Ley de Costas y en principio la intención 
del Gobierno es cumplir el mandato de este Parlamen
to de redactar este Plan Especial de Ordenación, pero 
ya advierto de antemano que posiblemente tropecemos 
con dificultades con la Administración del Estado en 
cuanto quiera asumir esta competencia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Torres Cardona. 

EL SR. TORRES I CARDONA: 
Sr. Conseller, encara que sigui abusant un poc de 

la seva bona intenció, no podria aventurar una possi
ble data d'aproximació? 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES I 
ORDENACIO DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí; la información que me han facilitado los ser
vicios de Medio Ambiente es que podría estar termina
do después de este verano; no gbsrante, como hay es
tas dificultades yo lo planteo con todas las reservas 
con que puede plantearse esta fecha. 

I.4.-PREGUNTA R.G.E. NUM. 695/89, PRESENTA
DA PER LA DIPUTADA SRA. PAULA GUILLEM I RI
POLL, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta registrada amb el núm. 

695/89, sobre una Ilanxa-ambul~mcia cedida en ús a l'A
juntament de Formentera, té la paraula la Diputada 
Sra. Paula Guillem i Ripoll. 

LA SRA. GUILLEM 1 RIPOLL: 
Gracies, Sr. President. 
El text de la pregunta és bastant clar i concret, 

I'únic que passa és que té importancia el fet que la 
compra d'aquesta llanxa es produeixi com més aviat 
millar, ates que és un element molt important i molt 
necessari per a l'iIla de Formentera; per tant, pregaria 
una resposta. 

Gracies. 
'. 

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

Govern, Sr. Joan Ruguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN 
(loan Ruguet i Rotger): 

Gracies, Sr. President. 
'{ Per contestar a la Diputada que formula aquesta 

pregunta, dir-li que estam totalment d'acord que és un 
tema urgent i necessari, pero en el context tal com s'ha 
formulat la pregunta jo li ruc informar amb molt de 
gust que efectivament aquest projecte va destinat a 
I'adquisició d'una llanxa·ambulilIlcia; que en el seu dia 

moment l'Ajuntament va manifestar la seva intenció 
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que l'adquisició el'aquesta ambulancia r eunís una serie 
ele carac tcrístiques i condicions, que inicialment els 16 
milions de pessctes prevists no eren suPicíenls i que a 
partir d'aquí es van establir converses amb l'Ajunta
men!. 

En aquest cas concret el'ara que ens ocupa, dir-li 
que s'ha procedít a fer una transferencia del Capítol 
VI a l Capí tol VII elel Pressupost per poder fer la tran s
ferencia de cap ital a l'Ajuntament de Formentera per
que s'adquireixi una llanxa en les condicions mútua
ment acordades entre l'Ajuntamen t de Formentera i la 
Consellcria, en aquest cas Adjunta a Presidencia, es pu
gui fer el més aviat possible. En aquest moment s'esta 
pendent de signar e l conveni que fara possible fer la 
transferencia d'aquests doblers a l'Ajuntament de For
mentera i la compra de la ll anxa-ambulancia. 

Grac ies, Sr. President. 

I.5.-PREGUNTA R.G.E . NUM. 696 / 89, PRESENTA
DA PER LA DIPUTADA SRA. PAULA GUILLE M I RI
POLL, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta registrada amb el núm. 

696/ 89 sobre l'aprovació definitiva de les Normes Sub
sidiaries de Formentera, té la paraula la Diputada Sra. 
Paula Guillem i Ripoll. 

LA SRA. GUILLEM I RIPOLL: 
Sí; gracies, Sr. President. 
La pregunta és sobre l'aprovació de les Normes 

Subsidiaries de Formentera del passat dia 19 el'abril, 
concretament. Ates que el dia de l'aprovació es va do
nar el cas del vol en contra de l'enginyer de Costes i 
atenent-nos a una informació donada pel Govern al nos
tre Diputat dia 21 de man; del 89, on es deia que «en 
virtud ele lo est3 blecido en los artículos 112 y 117 de 
la Ley 22/88 de Costas, por este Depmtamento Minis
terial con fecha 24 de enero del 89, se informa desfa
vorablemente por, entre otras razones, prever construc
ciones en el dominio público marítimo-terrestre y por 
no respetar las servidumbres de la Ley de Costas». Ates 
que l1i ha aquesta informació, ens agradaria saber si 
poden perillar d'a lguna manera pel fet que s'hagi pro
dult aquesta aprovació, vull dir que el Govern d'algu
na manera no pogués incidir en una qüestió que és molt 
important, com ha és l'aprovació de les Normes Sub
sidiaries de Formentera, que s'han anat retardant molt 
i són molt esperades per la gent, pels habitants d'alla 
concretament, i si realment creu el Sr. Conseller que 
l1i ha alguna qüestió que pogués retardar o returar 
aquest aspecte. 

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

ció del Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES I 
ORDENACIO DEL TERRITORI (leroni Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr. Presidente. 
Ahora entiendo un poco más el sentido de la pre

gunta, porque sinceramente inicialmente no sabía a qué 
se refería usted con la opinión del Gobierno, porque 
el Gobierno no interviniere en la aprobación de las 
Normas Subsidiarias. Efectivamente tenían un informe 
desfavorable y es posible que el Ministerio presente un 
recurso contra la aprobación de las Normas, ya esta
mos acostumbrados a las ingerencias de la Administra-

cion Central en lo que S011 competencias autonómicas, 
toda la Ley de Costas es una pura ingerencia, de modo 
que no me extrañaría lo mas mínimo que presentar3 
un recurso. En cualquier caso entenclemos que es ab
solutamente infundado y le voy a decir por qué. 

Construcciones en la zona ele dominio público no 
se prevé ninguna, no sé a qué viene el informe, no ha
bía ninguna; efectivamente es necesario hacer un nue
vo deslinde, pero el nuevo deslinde se hará en su mo
mento y lo único que se impuso es que sobre la línea 
del deslinde que apruebe en su día el Ministerio de 
Obras Públicas serán ele apl icación las servidumbres que 
prevé la Ley ele Costas. Eso no es motivo para no apro-

··bar unas normas subsidiarias que, como usted muy bien 
ha dicho, san imprescindibles y no sólo suspiradas por 
la población, sino que eran imprescindibles para un 
desarrollo urbanístico ordenado en Formentera. Conse
cuentemente, la Comisión ele Urbanismo pensó que ése 
no era motivo suficiente, que esto se sa lvaba perfecta
mente imponiendo la prescripción de que en todo mo
mento tendrían que cumplirse y respetarse las servi
dumbres que manda la Ley de Costas; la Ley de Cos
tas, como toda ley, es ele obligado cumplimiento y con
secuentemente pensó que se podían aprobar y las nor
mas de momento están aprobadas con carácter ejecu
tivo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Diputada Sra. Guillem. 

LA SRA. GUILLEM I RIPOLL: 
Gracies, Sr. Presiden t. 
Continuant la lectura de la informació del Govern 

concretament d'aquest dia, d'aquí dimana una mica el 
nostre temor que aquestes normes poguessin ser retar
dades o returades, perque diu «estas normas no podrán 
ser aprobadas si no cuentan con el informe favorable 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, al ser 
éste preceptivo y vinculante», vull dir que la qüestió 
sembla ser bastant explicativa, no sé si el Conseller ens 
podra donar més informació sobre aquest tema, pero 
sembla que sí hi ha la intenció d'alguna actuació pos
terior per part del Govern Centra!. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Ordenació del Ter

ritori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES I 
ORDENACIO DEL TERRITORI (leroni Saiz i Gomila): 

Ja se lo he dicho, es posible que el Gobierno Cen
tral lo impugne; en cualquier caso no quiero entrar en 
la discusión de si la Ley de Costas puede o no puede 
imponer este informe vinculante, de todas formas yo 
entiendo que la aprobación del Plan, tal como se apro
bó, cumple con la Ley de Costas, es decir, el que no 
tenga hecho un deslinde, la aplicación estricta de este 
criterio -que no lo dice la ley en ningún sitio, o sea, 
es un informe del Ministerio que no se atiende a la Ley 
de Costas- representaría que mientras en toda Espa
ña no se hagan los nuevos deslindes y no sabemos cuan
tos años pueden tardar, no podría aprobarse ningún 
planteamiento en toda la costa española. 

Comprenderá que esto es una interpretación abso
lutamente aberrante y que no tenemos por qué acep
tarla, lo que sí tenemos que exigir en el planeamiento 
es que se cumpla todo lo previsto en la Ley de Costas f 



í 
I 
I 

r 
I 
r '. 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 59 / 3 de maig del 1989 2179 
SX' - • 

guste o no guste yeso sí que lo exigimos en la apro
bación del Plan, pero no que no se pueda aprobar sim
plemente porque no está aprobado el deslinde o porque 
no se marcan las servidumbres, ya que naturalmente 
no se pueden grafiar unas servidumbres que son una 
franja detrás de una línea que no está definida. Lo que 
se dice es que cuando esté definida esta línea serán de 
aplicación estas servidumbres, a más no podemos lle
gar. Que intentará ... ? Es posible. De todas formas, una 
de las muchísimas lagunas que tiene la Ley de Costas 
es que cuando no hay acuerdo entre las Administracio
nes, dice que intentará llegarse a un acuerdo y si no 
se consigue este acuerdo, pues ahí se queda, la ley no 
va más allá, y en cualquier caso lo que es evidente es 
que constitucionalmente la competencia para aprobar 
el ordenamiento corresponde a la Comunidad Autóno
ma, de modo que cabe entender que si no hay posibi
lidad de llegar a un acuerdo entre Administraciones, 
quien tiene la competencia somos nosotros y por esto 
lo hemos aprobado. ¿ Que se llega a los Tribunales;> 
Pues que llegue, ya es hora de que vaya llegando la 
Ley de Costas a los Tribunales. 

I.6.-PREGUNTA R.G.E. NUM. 694/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. JOAN FRANCESC LOPEZ 1 CA
SASNOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta registrada amb el núm. 

694/89 sobre reunions formals amb el Consell Insular 
ele Menorca per tal J e procedir al traspas de gestió en 
materia de Cultura i Esports, té la paraula el Diputat 
Sr. J oan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracics, Sr. President. 
Recentment s'ha publicat a diversos mitjans de co

municació de l'iHa d'Eivissa que hi havia hagut uns con
tactes entre el Vice-president del Consell Insular d'Ei
vissa i Formentera i el del Govern de les Illes Balears 
a l'efecte d'aconseguir un acord de tt-aspas de gestió, 
sup~s que de gestió ordinaria, en materia de Cultura i 
Esports a la institució del Consell Insular d'Eivissa i 
Formentem. Per ar:,:a i a la vista d'aquesta situació, el 
Diputat que li parla demana si el Govern de les Illes 
Balears pensa simulUmiament mantenir reunions Por
mals amb el Consell Insular de Menorca i óbviament 
també hauríem de elemanar amb el Consel! Insular ele 
Mallorca, tot i que la problematica a les iIles menors 
no és la mateixa que la de Mallorca, quant al traspas 
de gestió en materia ele Cultura i Esports, com ja s'ha 
vengut fent unilateralment amb un Consell del mateix 
color polític que el Govem ele les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la paraula el Vice-prcsic\ent del Go

vern, Sr. Joan Huguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN 
(Joan Huguet i Rotger) : 

Gracies, Sr. President. 
Jo no sé si amb aquesta pregunta contest a I'ex

Conseller de Cultura i Esports del Consell Insular ele 
Menorca o he de contestar a l'actual Conseller Sr. Fe
brer, pero en qualsevoJ cas contest al Sr. Diputal dient 
Que comuniqui al Consell Insular de MenOl-ca que quan 
el Consell vulgui. 

Gracie:3, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Aquesta voluntat ara acabada de manifestar davant 

aquest Parlament i davant aquest Diputat, jo li parl ob
viament com a Diputat, l'hem de saludar com a positi
va, pero jo voldria demanar, perque quedés ben ciar a 
efectes d'evitar acusacions d'amiguismes i clientelismes 
polítics, si s'havia produ'it abans o simultaniament amb 
l'oferta ele contactes amb el Consell Insular d'Eivissa 
i Formentera, si s'havia prodlÜt la mateixa relació amb 
el Consell Insular de Menorca. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Vice-president del Govern. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN 
(loan Huguet i Rotger): 

Gracies, Sr. President. 
No, la mateixa no; abans amb el Consell Insular 

de Menorca, data 4 de febrer ele l'any 1987, amb un 
escrit dirigit al Consell Insular ele Menorca, reunió de 
la Comissió Tecnica Interinsular per tractar un elocu
ment remes per part elel Consell Insular de Menorca 
elia 17 del mes de febrer de I'any 1987. Des d'aquell dia 
fins a la elata c\'avui, en el tema concret de Cultura i 
Esports no s'ha fet res més amb el Consell Insular de 
Menorca; sí s'ha fet amb altres Conselleries i en altres 
matcries, com per exemple en materia d'agricultura, 
que va ser impul sat també direc tament pe! mateix Con
sell Insular de Menorca pel seu responsable en aquel! 
moment. 

Gracies, Sr. President. 

n.-Mocro R.G.E. NUM. 697/89, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, DERIVADA 
DE LA INTERPEL.LACIO R .G.E. NUM. 301/89, RELA
TIVA A LA POLITICA D'ESPORT 1 LLEURE' DEL GO
VERN DE LA CALB. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el punt I. passam al punt n, que conté una 

Moció registrada amb el núm. 697/89, subscrita pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, elerivada ele la InterpeHa
ció núm. 301/89, sobre política eI'esport i lleure elel Go
vern de la Comunitat Autónoma ele les IlIes Balears. 

Per defensar aquesta Moció, per part del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. 
Pere Serra. 

EL SR. SERRA I VICH: 
Sr. Presidenl. Sres. i Srs. Diputats. 
Fa dues setmanes, 3mb motiu eI'interpeHar el Go

vern en mat·~ria esportiva, es va dir aquí que la Inter
peHació havia estat puntual, que s'havia fet elamunt te
mes concrets i que no havia abrac;:at la generalitat elel 
món de l'educació física i I 'esport. Nosaltres, com a 
int erpel-lants, varem reconeixer que era així, ja que pen
sam que aquesta és precisament la política que du el 
Govern en mate ria esportiva, cree que en altres matc
ries també, pera ara allo que ens centra i ens interes
sa és el món de l'esport. 

Aquesta és una qüe~;tió que des del nostre punt de 
"ista separa un costat i I'altre ele l'hemicicle; mentre 
lIllS pensam que la política s'ha ele fer a través eI'UIl 
planejament, a través d'un desenvolupament global amb 
unes prioritals 1 sa ber on anam a parar, eI'altres peo-
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sen que no és així, sinó que s'ha de eleixar actuar la 
iniciativa privada i alla on aquesta falla o crea proble
mes o mancances, llavors s'ha el'actuar, pero s'actua de 
manera particular, parcial i només temporalment per 
evitar aquests problemes. Ciar, clavant aquesta elisjun
tiva, nosaltres hem plantejat una moció que va enca
minada a evitar aixo; en poques paraules, la Moció que 
8vui presentam aquí pretén obrir un elebat sobre el 
món de l'esport i l'educació físic8 que s'estengui du
rant un any i mig, temps maxim, al final del qual pu
guem aprovar la Llei ele l'Esport per a les Illes Ba
lears. 

La Moció és plantejada en clos temps, en dos es
pais. El primeí' temps ens elu a uns sis mesos pcrque 
el Govern ens presenti aquí les directrius o criteris ba
sics que fa comptes seguir per arribar a aquesta Llei 
ele I'Esport; creim que és una passa necessaria, ja que 
la pluralitat política eI'aquesta sala, la eliversitat eI'idees 
que hi ha pot enriquir aquest primer document, que 
no venelria a ser més que un esborrany del que lIa
vors ha de ser la política de I'esport. Hi ha un segon 
tenlps, que nosaltres centram en un any, pel qual, des
prés de produida aquesta discussió, es dóna aquest 
temps perque es redacti definitivament aquesta lIei. Do
nam tant de temps, és a dir, elonam tot aquest any per
que pensam que el món de l'esport, i creim que la in
formació de cada dia així ho demostra, arriba a tota 
una pluralitat de gent que nosaltres creim que té qual
que cosa a dir a I'hora de redactar aquesta !lei. Deia 
ja l'altre dia que actualment hi ha una tendencia que 
nosaltres creim encertada a dividir tot el fenomen de 
l'eelucació ífsica i l'esport en elos grans sectors, el sec
tor públic i el sector privat. Dins el sector públic hi 
ficaríem tots els organismes oficíals, des elels ajunta
ments, organismes autonómics com els ConseIls Insu
lars, la Comunitat Autonoma; naCiOl)als, fins i tot in
ternacionals, ja que creim que la -Ilei ho ha ele contem
plar toL Dins el sector privat hi entrarien clubs, fede
racions, associacions esportives, associacions de pares, 
arbitres, coHegis d'arbitres, cronometraelors, etc., etc., 
fins i tot hi ha elins aquest sector privat un subsector, 
que jo no sé fins a quin punt no hauria de ser un ter
cer sector, que és l'esportista, el practicant, que qua n 
eleim esportista no ha ele ser necessariament una per
sona federada l'activitat de la qual és perfectament re
glada, sinó qualsevol persona al marge cl'edats, sexe i 
conelició, que vulgui practicar un esport. 

Partint d'aquests dos sectors, veurem com la Ilei 
té tot un camp dins el qual de qualque manera ha ele 
regular. Tornem al sector públic, actualment no hi ha 
una interrelació entre política esportiva per part d'A
juntaments, Consells Insulars ... ; hi ha una cosa molt 
curiosa, la llei del País Base parla ele territoris histo
ries, aquí no estam en aquest cas, pero sí tenim Con
sells Insulars amb un territori moIt determinat i amb 
unes condicions esportives molt característíques; lla
vors hi ha les relacions, que aquestes són les més co
negudes a niveIl nacional, ja que fins ara estam acos
tumats a elesenrotllar l'esport a través el'una política 
nacional, i Ilavors nosaItres pensam que hem de ser am
biciosos, no ens hem d'aturar aquí, sinó que hem de 
preveure intercanvis esportius amb altres nacions, és 
a elir, la problematica o les relacions ele caracter inter
nacional que es puguin donar des d'aquesta Comuni
tat Autonoma s'han ele tenir en compte, així com s'han 
de tenir en compte les relacions entre elistintes Comu
nitats Autonomes. 

Tot aixó obre un món bastant complicat i en el 

qu::tl com més opinions es lcngui molt millor a l'hora 
de redactar la llci. Anant al sector privat, tot aixo que 
hem dit -associacions csportives, clubs, federacions, 
arbitratge, tot allo que pugui incloure's aquí elins- en 
aquests moments es troba amb una falta d'un marc le
gal elins el qual es pugui moure. La Llei de I'Esport a 
llivell nacional obrira un marc legal, 8ra bé, no és de
finitiu; aqllt?st marc legal només es tancara quan totes 
les Comunitats Autonomes hagin tancat els seus res
pectius marcs legals, llavors tendrem, cliríem tot el ven
tal! ele possibilitats de elesenvolupament ele l'educació 
física i l'esport elins el territori nacional. 

Per tant, és un camp ampli, és un camp on crec 
que hi ha molt a reflexionar i és per aixo que donam 
aquest marge el'un any. Per suposat nosaltres no vo
lem dictar al Govern de quina manera ha de fer les 
seves lleis, ara bé, en cas que el Govern volgués ,seguir 
aquestes passes que nosalfres deim de consultar totes 
aquestes associacions ele qualsevol tipus relacionades 
amb el món de l'eclucació física i l'esport, creim que 
si ho vol fer nosaltres li hem de donar el temps su
f'icient. Per tant, creim que aquest termini d'un any no 
és massa llarg. 

En definitiva el que nosaltres preten,em és que 
abans el'acabar aquesta Legislatura puguem aprovar 
una llei de l'educació física i l'esport, que en el desen
volupament el'aquesta llei hi hagi participat el maxim 
de gent possible a fi cl'aconseguir la millor llei possi
ble per a aquestes Illes Balears sobre el món ele l'es
port. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura, Eeluca

ció i Esports. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACro 1 CULTURA 
(M." Antonia Munar i Riutort): 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La veritat és que em sembla totalment fora ele lloc 

la presentació d'aquesta Moció i sobretot. que se'ns de
mani que presentem les Directrius en un espai de sis 
mesos i la Llei de I'Esport en' elivui t. El Govern té tan
tes ganes com puguin ten ir vostes ele tenir una Llei de 
l'Esport, els primers interessats sens dubte som nos
altres, és més, tenim un equip de gent treballant sobre 
aquest tema. No obstant aixo, crec que seria interes
sant que sabés el que es recomana eles elel seu mateix 
partit a Madrid, resulta que en aquest moment a ni
veH nacional la Llei ele l'Esport no és aprovaela, es més, 
crec que és a les portes d'entrar a Consell ele Minis
tres i tinc notícies que pot ser que en breu vagi al 
Congrés de Diputats. Arnés, se'ns va convocar a un Se
minari sobre el tema de la nova LIei ele I'Esport a la 
Universitat Menéndez y Pe/ayo de Santaneler, i va anar
hi un representant ele la nostra Conselleria i entre les 
conclusions el'aquest Seminari es eleia: (,Legislación Au
tonómica. Parece oportuno que se espere a tener una 
ley marco para proceder a la publicación ele las leyes 
sobre educación física y eleporte que harán las distin
tas Comunielaeles Autónomas, de manera que no se in
curra en contradicciones». Em sembla que si els seus 
recomanen que les Comunitats Autonomes esperin fer 
les seves Beis ele l'esport en tenir la Llei de l'Esport 
marc per no incórrer en contraeliccions, em pareix ab
surel que aquí sigui el Partit Socialista precisament el 
que em eligui que presenti d'aquÍ a un temps aquesta 
llei. Segurament sera abans ele divuit mesos que po-
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drem tenir aquesta llei, perque esper que el Congrés 
de Diputats no tardara tant, i jo tinc tantes ganes de 
treure-la com vostes, pero en principi, m'opOs, per prin
cipi, a aquesta Moció, i votarem en contra. 

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

EL SR. SERRA I VICH: 
Gracies, Sr. President. 
Sra. Consellera, nosaltreSl creim que no estam fora 

de 110c, sinó al revés, en aixo si que estam totalment 
en contra; pensam que és el moment oportú per co
meno¡;ar afer feina sobre aquest tema. Tenint en comp
te el ritme que duen les, lleis aquí dins i el temps que 
li donam, no aspiram a aprovar la llei dema ni de prop 
fer-hi; nosaltres el que volem és que es comenci afer 
feina sobre aquest tema precisament per plan tejar-nos 
ja l'educació física i 1 'esport, en aquestes illes per su
posat, des d'un caire general i no sempre anant a par
ticularitats, que és el que hem fet fins ara. 

Per fer aquesta llei vos te té tot el marc legal que 
hi pugui haver, l'artic1e.43.3 de la Constitució Espanyo
la ens dóna peu a poder-la fer; l'artic1e 148.1, apartat 
19, de la mateixa Constitució diu que les Comunitats 
Autonomes poden assumir aquesta competencia, per 
tant no veim el perque s'hagi de retardar, la llei na
cional, almanco per als que se'n preocupen, és més o 
manco coneguda, és a dir, no hi ha una ignorancia so
bre quin es són les línies mestres d'aquesta llei, és més, 
esta redactada, eh? Per tant llavors a voste, ja ho va
rem dir l'altre dia, li varém donar l:úr temps pruden
cial, practicament dos anys, per tal de compondre tot 
el seu gabinet o tot el seu equip de feina en materia 
esportiva, per tant creim que ja no hi ha excuses per 
comen<;ar afer feina sobre la Llei de l'Esport. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO I CULTURA 
(M.a Antonia Munar i Riutort): 

No hi ha cap excusa, perque el que jo li he dit és 
que ja feim feina sobre aquest tema i que el que es
peram precisament és l'aprovació definitiva de la llei 
a nivel! nacional, per tant, com que no tenim cap ex
cusa per no fer feina, en feim, de feína, el que passa 
és que aixo és una cosa, i una altra que voste ens mar
quí els terminis, el com i el quan, que són dues coses 
diferents. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portayeus deIs Grups Parlamentaris que vul

guín intervenir? 
Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat 

Sr. Carles Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracíes, Sr. President. 
Aquí ens trobam amb un cas curiós on sembla qua- ' 

si quasi que el Govern de la Nació, per medíació del 
Parlamcnt o més ben dit del Grup PSOE del Parla
ment d'aquí, ens dóna peu per comen<;ar afer indíca
cions i propostes, perque en definitiva el que demana 
és quasi quasi poder aconseguir que els donin ajuda i 
que nosaltres aquí comen<;em afer propostes a fi que 
la lleí seva surti millor, ayo m'ho prendré una mica 

així, en definitiva vull dir que no donaré suport al punt 
1 de la Moció perque consider que esta interrelaciona
da vertaderament amb el que surti a la !lei aprovada 
a Madrid, 

En canvi crec que s'ha d'aprovar el punt 2, perque 
d'aquí a divuit mesos creiem que el Partit Socialista 
avuí en el Govern ens haura fet ja aquesta llei que tots 
esperam i que permetra indiscutíblement que nosaltres 
puguem fer la nostra d'acord i basant-nos en les Direc
trius, aquí sí, que ens haud donat la mateixa llei que 
vengui de Madrid. 

Gracies, Sr. President. 

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

el Portaveu Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs . Diputats. 
Assumir, naturalment, l'argumentació que ha fet 

la Consellera Sra. Munar i afegir només una petita cosa 
respecte del primer punt. Nosaltres no entenem que 
sigui necessari que perque el Govern fad un projecte 
de lleí, abans hagim de venir aquí al Parlament a dis
cutir uns criteris en els quals s'han de basar per des
prés fer el Projecte de LIei, quan després aquest Pro
jecte de Llei ha de tornar aquí per discutir la llei amb 
totes les esmenes que facin falta. Nosaltres consideram 
que aixo és un procés irregular, totalment superflu i 
que, a més, destorba. I diré per que, perquc tanma
tcix no pot obligar el Parlament afer ell mateix una 
llei futura, aquesta llei futura pot ser diferent del que 
es pensi en el moment de fer els criteris. Per tant, vo
lia afegir aixo a més deIs arguments que ha donat la 
Consellera, que és absurd aquest punt primer i que per 
tant votarem en contra els dos punts, com ha dit la 
Consellera, pero el punt primer per aquesta raó addi
cional. 

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

el Diputat Sr. Trias. 

EL SR. TRIAS 1 ARBOS: 
Gracies, Sr. President. 
Jo, des d'aquest escó i amb tota la simpatia que 

tenc pel Portaveu del Grup SOCIALISTA, el Sr. Serra, 
en materia d'esports, amb el qual a més compartesc i 
crec que compartim molts de criteris en relació amb 
la problematica de l'esport en aquestes iHes, li hauria 
de fer una especie de retret en relació amb aquesta 
Moció i és que, el Sr. Pascual evidentment ja ha fet 
una puntualització en aquest sentit, és a dir, jo crec 
que si es requereix el Govern de la Comunitat Autono
ma perque remetí, o confeccioni o redacti un Projecte 
de Llei que s'ha de discutir en aquest Parlament, és 
logic que es discuteixi el Projccte dc Llei amb les cor
responents esmenes que es presentin; demanar-Ji unes 
Directrius per discutir-les i després un Projecte de Llei 
per discutir el Projecte de LIei, creim que realment el 
procediment correcte és que el Govern, en tot cas, re
metí un Projecte de Llci, que els Grups presentin les 
corresponents esmenes i que el debat s'efectul en re
lació amb el Projecte de Llei que remeti el Govern. 

Quant al que és la Moció en si, derivada de la In
terpeHació, la veritat és que esperavcm una moció molt 
més concreta, ates el sentit de la seva InterpeHació, és 
a dil', va parlar d'un munt ele qi.iestions, \'a parlar el'es-
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port universitari , millor dit, no en va parl ar, va dir que 
quasi no valia la pena parlar-ne, va parlar cl'esport es
colar, de problemati ca d'infrastructura, e tc., etc., i ara 
ens planteja una moció en un sentit molt més ampli, 
que jo cree que no ve a donar solu ció, no ve a donar 
resposta a la problematica que voste deia que existia 
a nivell d'esport a les IlIes Balears. 

Aleshores, davant tot aixó, tot i reiterant que eom
partim en moltes oeasions els crit eris que sustenta el 
Portaveu del Grup SOCIALISTA en materia d'esports, 
nosaltres ens abs tendrem . 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Portaveu Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Nosaltres pensam també que de la InterpeHació so

bre política esportiva se n'haurien pogut derivar mo
cions ben concretes respecte de criterís a seguir dins 
aquesta Comunitat Autónoma. Ara bé, pensam també 
que la voluntat que demostra el Grup Parlamentari SO
CIALISTA de fer complir al Parlament de les mes Ba
lears una de les funcions, la funció legislativa, que té, 
és una voluntat lloable a la qual, des dels escons de Di
plltats d'esquerres, hauriem de donar sempre suport. 

Dic ac;:ó perquf: a nosaltres ens faria molta gracia 
saber realment quins són els criteris que té la Comu
nitat Autónoma de les mes Balears en matkria espor
tiva, ens agradaría molt veure fins a quin punt el coo
cepte d 'esport i el concepte de cultura física estan ca
sats o divorciats amb la política concreta de la Direc
ció General d'Esports, ens agradaria molt veure en 
aquesta Cambra una labor més positiva quant a crea
tivitat legislativa i en a<;o hi hem d'estar compromesos 
tots els Grups Parlamentaris, no només aquells qui do
nen suport al Govem. Pensam que el Parlament d¡; les 
Illes Balears no és la Cambra deIs amens o deIs as
sentiments; tot i que comprenem que el Govern ha vul
gui així, no ho hauría ele ser. 

No entenem tampoc de cap manera el provincianis
me que genera la filosofía que s'acaba d'exposar dins 
aquesta Cambra, és a elir, per part d'uns Grups con
crets, els Grups que donen suport al Govern. Es cert 
que el Govern de l'Estat Espanyol té en previsió l'ela
boració d'una Llei General de l'Esport, pero crec que 
seria molt sa, molt higienic per a la nostra Comunitat 
que en avencéssim a aquesta llei, veiéssim fins a quin 
punt tenim criteris propis perque després no venguin 
les ploraneres hora de dir que s'envaeixen competen
cíes própies, competencies exclusives de la nostra Co
munitat Autónoma. Seria molt important comprometre 
tots els Grups Parlamentaris i no només els del Go
vern amb aquesta tasca, entre aItres coses perque si 
tanta és aquesta preocupació del Govern, podrien sor
tir contraeliccions ben interessants, si es produlssin. 

No ·altre vo ldrfem, obviament, que una Llei de 
l'E'sport i la CUHU1"a Fí ica a les Balears servís per acla
rir d'una vegada com s'han de fer les actuacions po rí
tiq ues en relació amb 1 s federacions; ara s'han prodult 
lIditories, Sra. Con ellera, a le diverses federacions 

:!sportives de l'ambit de les mes Balears i moltes fe
ieracions es comencen a demanar si no és el moment 
)portú d'auditar també la Direcció General d'Esports 
Jer veure realment com es manegen i amb quins cri
:eris les disponibilitats económiques de la Direcció Ge
leral d'Esports. 

En elefinitiva nosaltres, elins la línia d'enfortiment 
del Parlament de les Illes Balears i de les tasques par
lamentaries, donarem suport a aquesta Moció, que tan
rnateix ens hauria agradat que concretés aItres punts 
que queden encara cnlaire, pero entenem que la volun· 
tat global d'establir per llei unes mesures que dissenyin 
el futur de la política esportiva a les portes de les Olim
píades elel 1992 , crec que seria rnolt positiu i molt bo 
i en conseqüencia elonarem suport als dos punts d'a
questa Moció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Popular, té la paraula el Diputat 

Sr. Andreu Riera. 

EL SR. RIERA 1 BENNASAR: 
Gracies, Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. 
Seré molt breu per fixar la postura del nostre Grup, 

que lógicam ent sera de suport a tot el que la Sra. Con
sellera ha dit en aquesta Cambra. Jo crec que el Sr. 
Serra ens ha dit que la Llei de l'Esport a nivell nacio
nal seria un marc legal per nosaltres poder fer una Bei, 
pero veig que no vol esperar-la. També ens ha dit una 
cosa molt curiosa i és que 1'0posició no ha dit al Go
vern com ha de fer les lleis, jo crec que amb aquesta 
Moció el que voste diu és com ha de fer les Beis el 
Govern, i jo cree que tots estam d'acord que el Govern 
presentara la llei i llavors vostes ja hi faran les esme
nes que creguin convenients. Per aquest motiu crec que 
nosaltres votarem en contra deIs dos punts i crec que 
hem d'esperar tots que la Llei de l'Esport a nivell na
cional hagi anat al Parlament i sigui aprovada, per lla
vors poder discutir la nostra. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paranIa; per part del Grup Parlamentari SO

CIALIST A, el Dtputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 VICH: 
Gracies, Sr. President. 
Sra. Consellera, nosaltres creim que no és ver que 

es faci feina en la Llei de I'psport. Hem cercat per 
dins la Conselleria, per tot, i no es fa res en aquest 
sentit. 

Sr. Ricci, nosaltres no creim -i el Sr. López ho 
ha dit i el recolzam totalment- que estiguem total
ment conelicionats pel que surti de Madrid; hi ha just 
un punt que ja el podríem comen~ar a discutir: La 
Llei ha de contemplar l'Educació Física o no I'ha de 
contemplar? Aixo no ens ho diran de Madrid. Jo cree 
que hi ha un desconeixement un poc general del que 
és el món de l'esport, no només es concreta en lleis, 
sinó que hi ha tota una filosofía que és propia de la 
Comunitat Autónoma, que no ens l'han de dir des de 
Madrid. 

Sr. Pascual, nosaltres no volem obligar ningú a tra
mitar-ho d'una manera ni de l'altra; ara bé, el que sí 
ens agradaría és aportar totes les idees que puguem a 
I'hora de redactar aquesta L1ei de I'Esport a les Illes 
Balears. 

1 ara, ja per contestar al CDS i al PSM-EEM, jo 
crec que estam d'acord, l'única diferencia és que vos
tes esperaven aquÍ un llistat puntual de qüestions a dis
cutir, pero precisament en la discussió de fa dues set
manes crec que va quedar dar que aixo era perdre el 
temps, és a dir, jo pens que hem d'anar a una redac
ció global, que la millor manera és com~n<;ar a discu-
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tir els Criteris per a la Llei de l'Esport i dins aquests 
CrHeris veurem tates aquestes qüestions puntuals, per
que anar ara qüestió per qüestió jo pens que és per
dre el temps. 

Sr. Riera, ja per acabar, les lleis les fa el Parla
roent, no les fa el Govern, estam? 

Gracies. 

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

Moció, i aquesta Presidencia, del sentit de les inter
vencions, entén que es votaran per separat els dos 
apartats que conté, ates que hi ha abstencions anun
ciades en un i vots afirmatius o negatius en l'altre. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que "Votin a favor 
del punt primer de la Moció del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, es volen posar drets? 

Sres i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies. 
(Pausa) 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en 

contra, 27. Abstencions; 4. Queda, idó rebutjat el punt 
primer d'aquesta Moció que acabam de sotmetre a vo
tació i passam a votar el punt segon . 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar dre ts? Gracies. 

Sres i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Volació: Vals a i,avor, 2-1. Vats en 

contra, 27. Abstencions, 3. Queda támbé rebutjat el 
punt segon d'aquesta Moció, que acabam de sotmetre 
a vctació. 

III.-INTERPEL.LACIO R.G.E. núm. 597/89, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM, 
RELATIVA A LA POLITICA DEL GOVERN EN MATE
RIA DE TREBALL. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam al punt III de l'Ordre del Dia, que fa refe

rencia a una InterpeHació registrada amb el núm. 
597 /89 pl-esentada pe! Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa a la política del Govern en materia ele Trebal!. 

Per fer aquesta InterpeHació i per part del Grup 
interpellant, té la paraula el Portaveu Sr. López i Ca
sasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Dur en aquesta Cambra una interpeHació en ma

teria de Trebail pot sembJar a alguns Diputats que 
parlam aquí el'una altra galaxia. ivlés d'una vcgada 
se'ns ha dit que en no tenir competencia en materia de 
Treball, aquest ParJament i aquest Govern no poelia 
parlar -i corresponsablemcnt actuar, per part del Go
vern- en aquesta important materia. El nostre Grup 
pensa igual que el Sr. Alberto Ruiz Gallardón, ser
veixi d'excepció, en un punt conCl-el. El Sr. Ruiz Ga
llardó n deia ahir matí, per un mitja de comunicació, 
que la Comunitat Autónoma de Madrid no tenia com
petencia en Policies, pero que aixo no volia dir que 
no l1avien de confondre manca de competencies amb 
incompetencia, és a dir que es U-ncta de valorar si a 
la Comunitat Autonoma, el Govcrn de la Comunitat 
Autonoma és mancat de competencies per exercir-les 
o scnzillament illcompe~ent per tractar aquesta PI-O-

blematica. Nosaltres, a la vista de l'actuació tinguda 
realment ens demanam si no sera que realment és in
competent, que no té cap voluntat d'actuació en aques
ta important problematica. 

Per a un Grup d'esquerres, el criteri constitucio
nal establert a l'article 40, que diu «els poders públics 
promouran les condicions favorables per al progrés 
social i económic i per a la distribució més equitativa 
de la renda regional i personal en el marc el'una po
lítica d'estabilitat económica i de manera especial rea
litzaran una política d'ocupació plena» és un impera
tiu que no podem oblidar mai a l'hora d'analitzar les 
polítiques concretes que les diverses Conselleries, si
quin les que siguin, no em referesc ara a la de Tre
baH, duen a terrne. 

Aleshores la primera línia de manca d'actuació que 
notam a la 110stra Comunitat Autonoma és l'absencia 
més absoluta de participació i comunica ció del Govem 
de les llles Balears amb els agents socials. Que ha 
passat amb el Consell Economic i Social? Els Srs. 
Diputats i Sres. Dipu1acles recordaran que el Grup Par
lamentari PSM-EEM va presentar una proposició de 
Ile i de creació eJ'aquest important instrument que, pre
vist a la Cons1itució, a l'article 131, hauria eJe tenir 
també, i de fet té en algunes institucions autonomi
ques i en mol tes insti1ucio11s de caracter local, una 
important funció de corrcsponsabilització, de partici
paeió de centrals sindicals, de patronals, d'agents so
cials en definitiva dins el disseny de les polítiques res
iJectives. Que ha passat, ido, amb el Consell Economic 
i Social? El Vice-president del Goyern de les Illes Ba
lears va ánunciar que el Govern tenia en perspectiva 
la presentació d'un projecte de llei. Primera pregunta 
que nosaltres formulam a través d'aquesta Intel'peHa
ció: Quan? Com es vol dur aquesta important iniciati
va legislativa? No sigui cosa que tot quedi en pamula 
buida. 

També es va dir que en aquesta Comunitat Aut8-
noma hi havia suficien1s organs de parLicipació i com 
a mostra, en un important debal sobre Política Gene
ral de la Comunitat AuLonoma, l'Honorable Sr. Pre
sident de la Comunitat va dir que el Consell Econo
mic i Laboral, el Consell Assessor Económico-laboral 
podia exercir perfeetament unes tasques de responsa
bilització, de coneixcment, de comunicació, de tra11S
vassament d'idees entre les diferents Conselleries i 
respecte ele la política au tonomica. 

Realment la situació en aquesta Comuni~at Auto
noma i pel que afecta aquest punt és, per a nosaltres 
obviament, patetica. No hi ha cap activisme ni cap di
namisme en una obertura als sectors sindicaJs, i dic 
sindicals perque amb els sec~ors patronals ja és sa
but que la relació és tan consubstanciaJment confor
mQda que es podría dir que són"una mateixa cosa. COI11 
exemple vull referir-me que dia 30 de novembre de 
I'any 88 el Conscller de Turisme Sr. Cladera, contes
tant una pregunta m eva en que Ji demanava sobre la 
creació del Con se ll de Turisme previsl: en un debat, 
en una resolu ció aprovada per unanimitat d'aquesta 
Céllnbra, em contestava que aquest Consell, que era 
molt important, que record que funciona a aItres Comu
nitats Autonomes com Astúries, Andalusia, Castella·Lleó 
i Catalunya, aquest important Consell es podria rcso l
dre, es podria crear en un temps pruclent i fins i to! 
m'atrevesc a dir -llegesc :extualment- que «en un 
termini d'un mes o dos l'hcm d'haver r esolt, per~) a 
mi m'agnldaria -deia el Conseller- trobar la solu
ció que satisf0s 10tl1om», Era día 30 de novembre ele 
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l'any 88, som ja éll maig Jcl 89, hem passat molt més 
de dos mesos i aquest Consell de Turisme, en el qual 
tenien fixades moltes esperances sectors el'hostaleria, 
sectors laborals, roman obviament com a assignatura 
pendent a la nostl"a Comunitat Auionoma. 

Un altre eix important ele la nostra InterpeHació: 
Calelria veure que succeeix avui i aquí, a la nostra Co
munitat Autonoma en materia de lIuita per una sa
nitat, per una higiene, per una seguretat en el trebal!. 
Vos tes recordaran també perfec lament una pregunta 
sobre accidentabilitat laboral presentada elia 25 ele 
maig del 88, ara gairebé fara un any, on s'anunciava 
per part de I'Honorable Conseller de Treball i Trans
ports que s'havia entrat en contacte amb el Ministeri 
ele Treball elel Govern Central tot demanant que ens 
tranferís, al més aviat possible, i ens elelimitas -tam
bé Ilegesc textualment- I'ambit competencial sobre 
aquesta actuació. A la vegaela es demanava la con si
deració ele la creació el'un Gabinet el'Higiene i Segu
retat en el Treball incl6s dins les funcions executives 
que l'Estatut el'Autonomia dóna a la nostra Comunltat 
Aut6noma. Vet aquí un altre punt importantíssim, un 
altre punt pendent, un altre Diari de Sessions que 
deix damunt la taula perque sigui contestat d'una ma
nera clara i es digui elefinitivamenr' que es pensa fer 
en una situació realment gravíssima com ho és la si
nistrabilitat laboral. No sé si cal repetir-los una se
rie d'informacions, que ja haurien de coneixer, que 
l'Organització Internacional elel Treball ha donat so
bre accidentabilitat laboral a I'Estat Espanyol, jo em 
limitaré a les xifres de Balears: 

Una de cada cinc empreses han registrat aecidents 
laborals en relació amb l'any passat, concretament, 
l'any 88; els accidents laborals s'han incrementat en 
un 22%, l'any 88, a les Illes Balears; la falta de prepa
ració i d'experiencia és una de les causes més nom
broses d'acciclents i la major activitat i el fort ritme 
de treball en general també motiven aquest increment 
lamentable. 

Segur que vostes no deuen desconeixer el ritme i 
les condicions de treball amb que s'actua en el sector 
je la construcció, sobretot aquests dies on blocs d'a
partaments contractats ja, malgrat totes les normatives 
::¡ue hi ha en materia de turisme i Decrets, etc., que 
,'han ele lhurar aquests dies, repetese, i es fa feina 
je sol a sol i a la nit amb focus, com en un camp de 
:oncentració, i descansant a la mateixa obra dins bar
-acons d'uralita i dinant i sopant al peu de l'obra, tOe 
1<;0 són realitats que fan que es produeixi un greu 
;tress en la situació deIs treballadors. La tercera part 
iels accidents comptabili:zats a les Illes Balears -i 
.Ion una altra xifra- són de persones menors de 25 
mys, la qual cosa posa incidencia en un altre aspecte 
mportantíssim: la manca d'experiencia en el lloc de 
reball, la manca de formació professional també po
len tenir conseqüencies de gravetat imprevisible. Jo 
,01dria recordar, i és una situació dramatica, que a Me
tOrca, concretament i en el que va d'any, si compta
Jilitzam des del maig del 88 al maig del 89, s'han pro
luit quatre accidents laborals amb resultats mortal s 
los en la construcció i dos en el sector de la indústri~ 
,ijutera; són xifres que si les pos al costat deIs 95 
norts que hi ha hagut aquest cap de setmana a les 
arreteres de l'Estat Espanyol diran, i que són quatre 
.ccidents mortals? Són obviament una situació lace
ant que implicaria per part d'una Administració sen
ible una actuació davant els organismes competents. 
;i a~o és la modernitat a que ens aboca la política 

ncoliberal, malaIllcnt anam, mal \"enuts ens trobam, i 
a~o per no entrar en 1emes de salut laboral. Leuce
mia, cancel' de faringe, de p~mcreas, de pulmó, de ca
\'itat nasal, moltes vegacles es clonen com a resultats 
normals dins una patologia que no lé res a veure amb 
el món elel trebal!. A Espanya, mentre 15.000 treballa
clors moren cada any de dUlccr con1ret al seu !loc de 
treball pcr exposició a productes cancerígens, resulta 
que només 2 casos s'han clonat per aquesta causa, men
tre que al Regne Unit, per exemple, per exemple, 900 
morts per malaltia professional es van detectar l'any 
87, es van reconeixer l'any 87, i a~o és un alLre tema, 
el treball submergit, les conclicions laborals, la forma 
amb que la indústria pr.Qdueix uns ritmes de produc
ció que són lesius per a aquests sectors que no tenen 
cap consideraeió dins la política autonómica. 

Es el moment, ido, de demanar -nos quin és el pa
norama, quin es són les possibilitats d'actuació que té 
la Consellcria de Treball i que té tot el Govern i per 
resumir, i per concretar la InterpeHació, perque cles
prés no se'ns pugui acusar que les mocions subse
güents fugen del tema, voldríem formular les següents 
qüestions, repetesc: Que passara amb el Consell Eco
nómic i Social? Que passara amb el Consell de Turis
me? Com, quan el pensen crear? El Consell Economic 
i Laboral, sortira de la via morta o donara realment 
participació? Els programes de formació professional 
ocupacional, quin és el desenvolupament i discussió 
que ha tingut aquesta Comunitat Autonoma respecte 
del Conveni amb el Ministeri de Treball sobre aquesta 
materia? Que ha passat amb la promesa del Pla d'O
cupació Juvenil, una promesa també recollida i anun
ciada no només a mitjans de comunicació, sinó també 
al Diari de Sessions? Que ha passat, Sr. Conseller? 
Per quin motiu no s'ha pogut presentar aquell estudi 
sobre política oq.¡pacional a la Comunitat Autonoma 
i lIuita contra l'atlÍr, que voste mateix i per- uI1L1nimitat 
el'aquesta Cambra es va veure instat a realitzar i que 
voste mate ix anunciava presentar el mes d'octubre elel 
1988? Quin és, en definitiva, l'estat de l'exigencia en 
1ransferencies o delegació d'execució de legislació en 
materia laboral? 

Nosaltres voldríem veure 1-Ina actitud positiva, un 
treball que surti a camí, que legitimi l'Au~onomia i en 
definitiva, Sr. President, i amb 21<;0 aeab, que demos
trant una preocupació activa, pugui desfer les acusa
cions que diuen que l'Autonomia, en aquests ternes 
almaneo, esta d'esquena als interessos de la c1asse tre
bailadora i se'n fum de tot aBo que passa a prop nos
treo 

(El Sr. Presiden~ s'absenta de la sala el Sr. Vice
president Segon presicleix el debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
En nom del Govern, té la paraula el Conseller de 

Treball i Transports, l'Honorable Sr. Pio Tur. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS 
(Pio Tur i Mayans): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
He de recon.eixer que gaudeixo sentint el Sr. Dipu

tat López i Casasnovas, perque és un home habilís
sim, és a dir, un home que sap presentar els proble
mes que ens preocupen a tots com si només els sen
tís el!, com si només preocupassin el seu Grup i llavors 
també té una habilitat literaria per ornar aquestes 1 
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idees i llan<;:ar unes acusacions mol t dures de despre
ocupació que qualsevol que conegui la labor i l'actua
ció del Govern sap que no són veritat. 

Jo li vull donar una resposta ja immediata a l'es
tudi que va acordar aquest Parlament que realitzas la 
nostra Conselleria sobre l'es:at d'ocupació laboral i 
lluita contra l'atur a Balears. La nostra intenció era 
presentar aquest estudi el mes d'octubre de l'any pas
sat, com bé ha dit el Sr. Diputat, pero és evident que 
qualsevol que recordi una mica la historia més recent, 
és evident que els temps venien una mica revolts i 
no només dins la nostra Autonomia, sino a nivell de 
tot 1'Estat, amb l'enfrontament radical que hi havia 
entre el Govern Socialista i el seu Pla d'Ocupació Ju
venil i el rebuig per part deis Sindicats. Si ho record 
bé, tal vegada no ho record bé, el Sr. López i Casas
novas era també deIs que praposaven que es retirés 
aquest Pla d'Ocupació Juvenil, la qual cosa jo he de 
lamentar des d'aquí, perque es millar tenir un mal 
Pla d'Ocupació Juvenil que no tenir-ne cap i el Sr. 
López i Casasnovas demostra el seu demble teóric, és 
a dil', de no tocar ele peus a tena per fer acusacions, 
quan no accepta que és molt millor aquesta eondició 
que jo elic. Es molt millar tenir un Pla el'Ocupació Ju
venil dolent i posar-lo en' marxa i veure on falla i en 
que no és útil i anar·lo corregint a mesura de les ne
cess itats, és molt millor que fer un rebuig radical, que 
és el que fa molles vegades el Grup del Sr. López i 
Casasnovas, un rebuig radical de tot. el que fan cls 
altres, perque, clar, la seva estrategia no té al tra justi
ficació ni té altra utilitat ni és més productiva en res, 
més que quan rebutgen radicalment ·les coses que fan 
els altres; mai no troben res bé de ningú, pero el Go
vern fa moltes coses bé, com estic disposat a dir jo 
ara aquí, amh unes limitacions extraordinaric.s _i en 
comptes el'acusar el Govern d'algunes coses s'hauria 
ele veure amb que po~ defensar el Sr. López i Casas no
vas l'actuació del nostre Govern, que en definitiva és 
molt legítimament i el'una manera ben clara guanyaela 
a les urnes el representant del poble de la Comunitat 
Autónoma de Balears i per tant jo crec que aixo és 
una tasca que val la pena. 

Encara que hi hagi aUres criteris, Sr. López i Ca
sasnovas, hi ha altres criteris útil s també, el seu és 
possible que ho sigui, el elia que voste el p05i en prac
tica ho sabrem, pero cregui que el Plan de Empleo Ju
venil que tenia previst presentar el Govern Central, 
que jo havia seguit d'una manera molt direc ta amb 
els que el reelac!aven a Madrid, sense dir que aquell 
fos el nostre Pla el'Ocupació Juvenil, era quelcom útil, 
quclcon1 per posar en marxa, quelcom per anar corre
gint perque fos d'utilitat per a tot l'Estat i per su
posat també per a la nostra Comunitat Autónoma. 

(Pausa) 
S'ha referit també el Sr. López i Casasllovas al 

Consell Economie i Socia!' Es cert que no 1'hem po
gut posar en l11ar:\a, que encara no I'hem pogut de
terminar ni institucionalitzar, aixó és cert, pero jo li 
puc dir que fins i tot abans que jo entrés a la Con
selleria el Govern ja havia estat a punt ele culminar 
la conformació d'aquests ens i que no ho va poder fer 
perque les parts que l1i havien de col'laborar, Cjue 5'ha
vien de reunir per formar aquesta eotitat fonamental, 
que jo considcr molt impor ~ant i que som el primer 
que dic que tan prompte com sigui possible es realit
zara, es posara en practica, no va ser possibl e , clic, 
perque les parts que hi havien de cüHaborar r.o e.~ V~
ren aelequar a aquest fUl1cionament, no V<1ren tenil- la 

possibilitat de posar-lo en marxa per omisslO d'algu
nes de les parts. En aquest moment no profunditzo 
més aquesta qüestió, pero és possible que en una al
tra ocasió 1i pugui dir moltes més dades. 

Resulta curiós que el Sr. López i Casasnovas no 
reconegui que en la nostra situació d'Autonomia dins 
1'Estat Espanyol, ha de ser un fet molt significatiu que 
el Govern Central, el Govern de l'Estat no hagi estat 
capa<; tampoc de crear aquest ens del Consejo Econó
mico y Social, com s'ha dit repetieles vegades, la qual 
cosa vol dir que si bé és un organ molt estimable de 
relació amb el món laboral i dc foment d'ocupació 
dins la nostra Comunitat Autunoma, les seves dificul
tats no s'han de subestimar, quan un Govern Socia
lista, que governa com a Govern de tot l'Estat, tampoc 
fins ara no ha estat capa<; de posar-ho en practica. 

Unes paraules també he dir sobre el que és el Ga
binet el'Higiene i Seguretat en el Trebal!. No s'ha ele 
crear aquest Gabinet, Sr. López i Casasnovas, esla 
creai, esta creat i funcionant elins la nostra Autonomia. 
El que passa és que a pesar el'insístents peticions per 
part d'aquest Conseller, no he pogut obtenir encara 
assumir aquestes funcions, aquesta competencia que 
també consider molt important i molt c1esitjable per 
al nostre Govern. Una de les 1'aon5 que m'han donat 
és que es vol transferir aquest organ a toles les Auto
nomies que han arribat <1 l'Autonomia pel m<1teix sis
tema, pel mateix artiele de la Constitució, pero en can
vi he pogut saber, recentment per cert, que les Cana
ries el tenen, i aquest és un deIs motius pels qual jo 
insisteixo i he insistit ja da\':1 nt I'Administració Cen
tral i els agrairé que vost'es també utilitzin aixo aa
vant el Govern Central, perque aques~a Conselleria ja 
ho ha fet. Naturalment, si no tenim aquest Gabinet en 
les nos tres mans, és a dir, si no poelem utilitzar-lo de 
la manera que nosaltres consideram més raonable, nos
altres no podem ser responsables de les deficiencies 
que s'hi puguin observar, que jo ara no die que actul 
deficientment, que quec\i ben ciar aixó, no dic aixo, el 
que jo die és que és lamentable que hi hagi una acci
elentalitat tant important, aixó ho reconec i amb aix,) 
estam d'acord. 

Per tant, 1'actuació ele la nost1'a Conselleria és una 
insistencia constant davant l'Ac\ministració Central per 
tots els mitjans al nostre abast perquc es eleterminin 
-i li repetesc el que ja li havia dit en una altra oca
sió i voste recordava- tant les atribucions com l'ambit 
que corresponen a la funció executiva de la legislació 
laboral de l'Estat. Aquesta determinació, tal com diu 
l'artiele 12 de l'Estatut d'Autonomía, correspon dictar
la <1 l'Estat en desenvolupament ele la seva legisbció. 

Per altra banda i dins aquesta minsa realitat de 
miljans que tenim el nostre Govern p er reali~zar una 
labor social i una aten ció al món laboral, sí li puc elir 
que jo qualific de moli important, dintre el'aquestes 
dificultats i d'aquests poes l11itjans, és molt impor
tant ]'acció que porta a term e la nostra COllsel1eria i 
el Govern en general. En aques t moment plane jam un 
estudi sobre el foment i désenvolupamen~ elel coope
rativisme i auio-ocupaciú juvenil que el1S permc tra co
ncixer la realitat concreta en que viu un<1 població 
balear de jo\'es entre 16 i 29 anys, estimada en l57.000 
personcs; facilitar el disscn:y, rcalilzar i avaluar progra
mes dirigits a aquest coHecliu. 

També en aquest moment no recorel si he acabat 
d'explicar-li que aquell estudi que \'osie ens havia de
manat i que jo he dit per que s'ha\'ia retardat tant, 
perque creicm que aquest enfron:amcnt que hi havia 
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sobl'e el Pla d'Ocupociú .Tll\'enil requería veure com 
acabava, si realment acabava amb una retirada del 
pla o es continuava la iniciativa del Govem, també li 
puc dir que avui mateix ha sortit ele la Conselleria cap 
a aquesl Parlament i la justiricació de la tarc\an<;a és 
aquesta que li acab de dir. 

Jo crec que el'aquest estudi se'n poden trcure al
gunes conclusions que seran útils i també li he de dir 
que aquest estudi el va fer la mateixa Consclleria, el 
seu personal tJecnic, pcrque no elísposavem ele suficient 
pres~upost ja en aquel! moment per encarregar-lo a 
una empresa, a través de la qual aques!a elaboració 
ens hagués costat més. De totes maneres sapiga que el 
tcnch-a suposo que cierna maleix en aquest Parlament a 
la seva disposició. 

Si voste llegeix també el Butlletí em sembla que 
de dia 29 d'abril del 1989, podra veure la regulació que 
ha fet la nostra Conseeria, que jo consider que és 
molt seriosa i molt ben delineada -naturalment res
pectant les altres opinions perque en aquestes qües
tions hi ha moltes opinions legítimes a tenir en comp
te- de les subvencions en ma!eria de treball, de la 
Comelleria de Treball i Transports, que hem regulat 
per Decret en base a les partides que aquest Parlament 
va destinar en els prcssuposts. 

Estam a punt de firmar novament els convenis 
amb el Ministeri de Treball i amb l'INEM i per tant 
tenim un ampli calendari d'actuacions de recolzament 
de l'ocupació juvenil i sobretot de la formació profes
sional que permeti I'accés qualificat de joves a llocs 
de trebalL No m'estenc més perque no vull abusar de 
la pac;,encia del Sr. President, pero naturalment la nos
tra Conselleria i aquest Conseller queden absolutament 
a la seva disposició per ampliar tota la informació que 
vulgui, pero he de rebutjar totalmente l'afirmació que 
el nostre Govern no fa res en materia laboral i que no 
fa res en materia d'ocupació ju'\'cnil, tot el contrari~ 
el que passa és que els mitjans que tenim, tant eco
nomics com legislatius, són encara peti ts, imprecisos 
i poc definits, pero avanc;:am per acomplir una tasca 
que nasal tres també consideram fonamental i que ens 
faria mol! felic;os de poder realitzar amb molta més 
amplitud i ha aconseguirem, Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sr. Conseer. 
Per fixar la seva posició, tenen la paraula els Grups 

Parlamentaris que la vulguin demanar. 
En nom del Grup Paralmentari SOCIALISTA, té 

la paraula el Diputat Sr. José Luís Martín. 

EL SR. MARTIN 1 PEREGRIN: 
Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 
Sr, Tur, yo creo que a la vista de lo que tengo 

aquí no es posible ni aceptable que usted invoque una 
vez más la falta de competencias en materia de traba
jo, Ya sabemos que el artículo 12 del Estatuto de Au
tonomía dice que corresponde a la Comunidad Autóno
ma el desarrollo de la legislación del Estado en mate
ria de legislación laboral del Estado, el artículo 12 lo 
iice así; y sabemos también que este mismo artículo 
12, que habla de función ejecutiva, también regula la 
Kdenación del transporte de viajeros y mercancías en 
:1 ámbito de la Comunidad Autónoma, Pues bien, esa 
nactividad que justamente le denunciaba el Sr. López 
:asasnovas de su Conselleria en materia de trabajo,~no 
:$ ni con mucho la misma que se produce en materia 
:le ordenación del transporte, y ustedes mismos lo 

dicen con el Decreto de 20 de ¡)b¡íl de 1989, en <;1 q1.lt: 

incluso, eso está por ver, regulan materias que pueden 
rozar la inconstitucionalidad. 

¿Por qué en un campo tanta ilusión y tanto deseo 
ele asumir loab!es competencias y en otro no? ¿ Por qué 
en un campo no n05 dicen igual, aquí en el parlamcn
que están limitados en sus competencias y en o~ro sí? 
Es algo que políticamente no se explica, no se explica 
desde su punto de vista, claro está, desde el nuestro, 
evidente, falta de voluntad política de asumir las res
ponsabilidades que les corresponden en ma!eria labo
ral. Y por eso la frase que decía el Sr. López Casas
novas al principio de su intervención la considero to
talmente acertada: no es un problema de falta de com
petencia, es un problema de incompetencia de Go
bierno, 

Usted dice que están haciendo cosas, cada vez que 
sale a esta tribuna nos habla de proyectos, de estudios, 
de que se está haciendo, nunca hemos visto algo que 
se concrete, que se relativice en el sentido de estamos 
proyectando y vamos a hacer o estamos haciendo, nada 
de eso. Pero es que una vez más nos vuelve a decir lo 
que nos comentaba en actuaciones anteriores, falta de 
presupuesto; tampoco es cierto esta vez, en su inter
vención anterior deCÍa que la Oposición era la que ha
bía recortado el presupuesto para su Conselleria y po
día ser hasta cierto punto cierto; pero es que este año 
es todo lo contrario, su Conselleria tiene muchos más 
millones que los que el proyecto del Gobierno había 
previsto .Y todavía es la hora que tenemos que ver en 
qué fase de semi ejecución pueden encontrarse esos 
millones, 

Ya sabemos que este es un campo en el que es 
mucho más fácil echarle la culpa a la Administración 
Central, que la tiene también en la cuota que le co-

_ rresponde, y quitarse las pulgas en la medida en que 
pueda unu. Pero yo creo que el problema es tan gra
ve, el problema del paro, el problema de la ocupación, 
el problema de dar entrada en el mercado de trabajo 
a los jóvenes, que ninguna institución, tenga las com
petencias que tenga, puede decir que no tiene respon
sabilidad en este supuesto, máxime, como muy bien 
también se le ha denunciaclo, cuando no hay un ejer
cicio político ele lo que realmente us tedes disponen, es 
decir, cuando hablábamos de por qué no funciona el 
Consejo Económico Laboral que se constituyó, mejor 
dicho, que ustedes decretaron su cons~itución, que por 
qué no funciona, todavía no hemos oído una explica 
ción plausible que nos haga entender cuales son las ra
zones objetivas o subjetivas que tienen absolutamente 
paralizado a este órgano de coordinación, de entendi
miento o de comunicación entre los agentes sociales, 

¿ Qué pasa? ¿ Que los sindica tos no quieren hablar 
con ustedes? ¿ Que la patronal tampoco quiere hablar 
con ustedes? ¿Que ustedes son los que no quieren ha
blar o que se desentienden del tema? Esto se tiene que 
explicar, porque no se entiende ni se comprende de 
otra manera, Hablar de que se padecen y se compren
den los problemas del paro juvenil es algo que en boca 
de una autoridad pública no se tiene que presentar 
como una justificación, sino como un lamento. Uste
des hablan de que han estado supeditados a ver qué 
ocurría con el Plan de Empleo Juvenil que el Gobier
no Central tenía previsto para justificar el porqué no 
han presentado el estudio de ocupación y lucha contra 
el paro, que vamos, yo no sé qué tiene que ver una 
cosa con la otra, porque esto es tratar de introducir 
elementos que no han sido puestos en la cuestión ni 

-
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.;. en el debate. ¿Que desde octubre los tiempos venían re
vueltos y el rechazo de los Sindicatos supuso la reti
rada del Plan de Empleo Juvenil? Esta es una historia 
que responsabiliza a determinados agentes o a deter
minadas instituciones, pero que a usted no le exime 
de sus propias responsabilidades que una vez más tra
ta de eludir echando la culpa a los demás. 

¿El Gabinete de Seguridad? De acuerdo, pero me 
gustaría saber, que usted nos documentara donde es
tán esas peticiones insistentes, en qué consisten esas 
peticiones insistentes, porque si consisten en coger el 
teléfono y decir a ver cuándo me dais la competencia 
sobre esto, desde luego que no es serio. Nos gustaría 
ver si efectivamente hay planteamientos por escrito, ra
zonados, del porqué, cómo y en qué condiciones quie
ren ustedes el Gabinete de Seguridad; seguramente nos 
llevaríamos una sorpresa, como se dice en Derecho, fal
ta de documentación. 

¿ Qué han hecho, por otra parte, ustedes, para coor
dinar, para promocionar, para tratar de acercar en 
nuestra Comunidad Autónoma a todas las partes inte
resadas en problemas de trabajo? ¿Han tomado uste
des iniciativas donde se convoque desde la Patronal 
hasta el último SindicatD, pasando por las asociaciones 
o colectivos que están gravemente preocupados por el 
tema del paro? Me parece que no y esto ya no es un 
problema de competencia estatutaria, es un problema 
de competencia de Gobierno, como le decía antes. Tam
poco. 

Creemos, Sr. Tul', y pensarnos todavía que hay muy 
buena voluntad, pero que lamentablemente no existe 
en absoluto una política laboral q4e. medianamente 
justifique lo que usted dénomina o Id que dice que es 
un estudio o un trabajo serio y solvente del Gobierno 
de esta Comunidad. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Po

pular, el Diputat Sr. Ribas De Reyna. 

EL SR. RIBAS I RE REYNA: 
Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 
Yo vaya exponer la posición del Grupo nuestro, 

por supuesto no cabe duda que vamos a dar apoyo to
tal y absoluto al Conseller de Trabajo, porque si dijese 
lo contrario ustedes no se lo creerían. Vaya contestar, 
en la posición de Grupo, al Sr. López Casasnovas; a 
mí realmente el Sr. López Casasnovas, como siempre 
se está ponderando, de su verbo en el Parlamento, su 
ingenio que está constantemente y su poesía ele algun~ 
manera, yo realmente cuando estaba hablando no sa
bía si estábamos hablando de música o de trabajo, por
que ha hablado ele la Patética y me he quedado yo a 
ver si nos iba a hablat- ele Tchaikovsk i. Pero la verd<1d, 
Sr. López Casasnovas, las citas que pueda usted decir 
del Sr. Ruiz Gallardón, lo dice el Sr. Ruiz Gallardón y 
yo comprendo que es muy bonito decü- en el Parla
mento de las incompetencias, porque estas palab ras de 
la falta de compe~enc i a y la incompetencia desde que 
yo estoy aquí, en el Parlamento, se las estoy oyendo; 
cada vez que abre usted la boca nos tiene usted que 
llamar incompetentes, es decir, hagamos lo que haga
mos, es inútil, usted siempre dice lo mismo con dife
rentes palabras, queda muy bonito, lo dicc muy bien, 
realmente lo dice francamente bien, pero queél::! per
fectamenle diciendo las mismas palabras siemnre. A 
mí me llamó la atención la primera vez que le escu-

ché, pero una vez que le he escuchado dos veces me 
está diciendo siempre lo mismo, tanto da que se hable 
de sanidad, de agricultura o que se hable del territo
rio, lo mismo, pero en fin, queda usted perfectamente 
cada vez que abre la boca. 

Yo le voy a decir, Sr. López Casasnovas, que de 
todos los elementos que usted ha sacado yo creo que 
el Conseller le ha contestado lo que t enía que contes
tarle, porque por supuesto detrás de esta interpelación 
vendrá una moción y lógicamente el Sr. Conseller no 
va a tener. .. , le va a dar toelos los argumentos para 
que usted después, en vez de hablar de trabajo nos ha
ble de la Patética y nos hable de los accidentes de tra
bajo, de tráfico, de los accidentes laborales, es decir, 
que en definitiva, sabe usted perfectamen~e que usted 
ha salido por la tangente porque supongo que en el 
momento que haga usted la Moción irá a otros temas 
completamente distintos ele lo que ha hablado hoy. 

Por supuesto ya le puedo decir que actualmente 
no estoy nada de acuerdo; ha hablado usted, por ejem
plo, de la política neoliberal y evidentemente como si 
fuese una cosa solamente nuestra , es decir, ¿acaso no 
hay paro, por desgracia, en las demás Comunidades del 
Estado Español? ¿Es que a lguien, algún Gob ierno So
cia]¡sta, Neoliberal o de izquierdas radical pretcnde 
que haya paro? No hay nadie, Sr. López Casasnovas, 
estamos intentando por todos los medios, todos, por
que no hay nadie, los sindicatos, las fuerzas políticas, 
todos los grupos políticos intentamos de alguna ma
nera solventar este grave problema que existe en nues
tra Comunidad y en nuestro Estado Espaiiol y eviden
temente en e l mundo entero y desgraciadamente esta
mos pasando una serie de circunstancias que intenta
mos de alguna manera solventar por todos los medio s, 
pero en plan positivo, no sea usted tan negativo, Sr. 
López Casasnovas, créame, lea usted mucho más en 
vez de coger tantos boletines , tantas revistas, ta~tos 
periódicos que siempre nos saca, procure usted ente
rarse de lo que está haciendo la Conselleria .de Traba
jo, que trabaja mucho más de lo que usted se imagina 
y bastante m ás de lo que trabaja usted, a pesar de que 
usted hace trabajo, pero la Conselleria, por supuesto, 
muchísimo más que usted. 

Yo le voy a contestar a mi querido amigo, yo le 
vaya decir que me he quedado estupefacto, porque yo 
pensaba que usted iba a ciar una posición del Grupo 
y usted ha salido con otra interpelación, porque usted 
nos ha hablado ... es decir, parece como si se hubiesen 
puesto de acuerdo el Sr. Lópcz Casasnovas y usted y 
entonces el Sr. López Casasnovas nos habla de la Pa
tética y usted nas está hablando de o~ras cosas que 
no tienen nada que ver, porque usted ha ido al trans
porte, que no es la cuestión del trabajo. Comprenderá 
que no puedo esta r de acucnlo, estamos ele acuerdo 
muchas veces y usted lo reconoce que es~amos de 
acuerdo muchas veces en muchas cuestiones y estamos 
convencidos que muchas veces e~tamos buscando los 
mismos problemas por diferenl es vías, pero que esta
mos buscando exactamente lo mismo y créame que el 
Gobierno, que nosotros, nues~ro Grupo que está apo
yando al Gobierno, está lwciendo un verdadero esfuer
zo no solamente como Gl-UpO, no solamen~e como Go
bierno, sino como este COl1seller que les habla, que 
está haciendo un esfuerzo total y absoluto dedicado a 
buscar el empleo, a buscar una formación, que creo 
que es por donde tenemos que ir. 

Muchas gracias , Sr. Presidente. 



EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sí, per a réplica té b paraula l'autor ele la ln'.er

peHació, el Diputat Sr. Lópcz i C::Isasnov::Is. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Sres . j Sr». Diputab. Honorable Sr. Consellcr de 

Treball. 
Amb tol e l respecte que cm mereix 1::1 seva perso

na i la seva sensibilitat, jo li vull dir ara i aquí que 
em sembla que desafina qU3n em s itua la InterpeHació 
en un s terrenvs on, que jo sapiga, directamente, jo no 
l'he duta, ni he volgut ni he pI-eles dur-la-hi. Que voste 
hagi retirat un Pla d'Ocupació Juvenil que tenia pendent 
a la nostra Comunitat Autonoma és una intenció, és un 
fet que nosaltres no compartim obviament, pero que 
ens dóna peu -voste eliu que no tocam ele peus a 
terra- ens elóna pell él anali tzar que passa amb el 14 
D. SÍ, que passa amb el 14 D? Quan e!s agents socials 
es mobilitzen, quan es mobilitza la societat, resulta 
que a la Comunitat Autonoma de les IHes Balears no te
nim cap organisme ele participació coHectiva, cap ins
trument que doni peu a la necessar ia planificació. 

Sr. Conseller de TrebaIl, respongui: Quan el Con
seU Economic i Social a la nostra Comunita~ Aut,)no
ma? No em digui que a nivel! d'Estat no s'ha consti
tuit. O és que la Comunitat Autonoma de les Illes Ba
lears no és plenament legitimada per configurar-lo? O 
és que no han de ser bones les paraules del Sr. Ru
guet, quan anunciava la creació? O és que hem de dir 
que el Govern ha men!it quan va demanar la retirada 
de la 110stra Proposició de Llei respecte de la creació 
del Consell Economic i Social? Nosaltres no volem en
tendre aquestes coses; entenem, ido, que d'una cohe
rencia, el'una _actHació de govern havien' de sortir ac
tuacions com aquestes. 

I el Consell de Turisme? No es pot personalitzar 
la política de treball amb vostle, Sr. Conse!ler, només. 
Que passa amb la Conse!leria Adjunta a Presidencia? 
Sí, BOCAIB núm. 47 ele dia 18 d'abril el el 89, que dóna 
atribucions a la Consel!eria Adjunta a Presidencia per 
exercir les competencies que li atorga el Reial Decret 
886 / 1988 ele 15 de juliol, en materia de prevenció d'ac
ciclents majors en determinades activitats industrials. 
Que consti que el Conseller d'Indústria també esta im
plicat en aquestes atribucions, la Conselleria em refe
resc, no perque se'n hagi anat ha de deixar d'atendre 
aquestes qüestions. Tocam de peus a terra, Sr. Conse
lIer i tant que sabem que el Parlament li va autoritzar 
la despesa de 110 milions de pessetes per dur endavant 
programes de promoció de treball juvenil, política d'in
centivació i motivació a empresaris per a la contracta
ció de joves en el seu primer !loc de feina, política de 
foment i consolidació de l'Economia Social; pla, fo
ment, cooperativisme juvenil i suport a iniciatives d'au
toocupació per a joves de 16 a 24 anys. Quins progra
mes té, sobre aquestes qüestions dotades economica
ment? Pero es més, encara, jo li vul! recordar que hi 
va haver esmenes en el Debat deIs Pressuposts que li 
possibilitaven fins i tot l'execució de programes de for
mació ocupacional, que sÓn avui encastats elins la Con
selleria d'Indústria i dins la ConseIleria de Turisme, 
60.150.000 pts. en el cas d'Indústria i 5 milions en el 
cas de Turisme. Era una manera com una aItra de do
tar competencialment la seva ConseIleria i de poder 
exercir un treball que donaria nom, d'altra banda, i le
gitimitat a la seva actuació. 

No ellS eng~1ilel1l, si un Ajunl8111l'1l1 pul tcnir el seu 
ConseIl Economic i Social, com el té Calvia o el lenen 
tants c!'altres Ajuntamenls, per qué no I'ha de tenir la 
nostra Comunitat Autónoma) El Gabinet de Seguretat 
j Higiene en el Treball no J'ha de crear, ja ho sabem, 
el Sr. Martín Peregrín 1i ha dit molt hé, caldria veure 
com s'han forrnalitwt les peticions i jo li voldria fer 
\lna reflexió molt seren::l. Quin supurt s'ha cereat la Con
sclleria de Treball en les Centrals Sinclicals per legiti
mar i estalonar i fer més fon;a davant l'Admini stració 
Central hora d'aconseguir l'execució com la té Canaries, 
com vos te ha dit molt bé? Jo crec que aquÍ hi ha una 
assignatura pendent i greu a la nostra Comunitat Au
Lllloma. Obviament no hem vengut a parlar c\'altres 
músiques, que diríem en un catala ben popular, no es 
tracta aquí de tocar simfonies patletiques, pero tampoc 
no es tracta de fer bucolisme ni pastorals. 

Sres. i Srs. Diputats, la situació de la n05tra polí
tica autonomica en materia laboral és patetica, a¡;o és 
el que he dit, no he parlat de músiques ni de simfo
nies, i em remet als fets i que em contestin. L'estucli 
sobre l'autoocupació juvenil que se'ns ha anunciat, avui 
mateix ha sortit de la Conselleria, enhorabona, alme
nys aquesta InterpeHació haura servit per a alguna 
cosa. 

Nosaltres pensam que és important llegir molt, Sr. 
Ribas, i em cregui, lIegim, i literatura poc gratificant, 
li tera tura de Butlletí Oficial de l'Esta t i d'aquestes co
ses, 'pero també hem de viatjar, com dei a aquel! cele
bre personatge, hem de viatjar i hem de coneixer rea
litats on J'atur no és una realitat lacerant com ho és 
als pai'sos regits per polítiques neoliberals. A mi em sap 
greu, no faig una acusació directa al seu Grup Parla
mentari tot i que també és d'aquesta política, no és la 
nostra; cm cregui, nosaltres voldríem tenir I'oportuni
tat de comptar amb un ConselIer ele Treball en el nos
tre Grup, encara que no tingués competencies, veuria 
vos¡,c com amb voluntat política, amb capacitat d'estar 
al costat deIs sectors implicats, som capa'l;os de crear 
políticament. No tenim la legitimació popular, les ur
nes no ens l'han donada, pero, per favor, vos tes que la 
tenen, l'executin, l'acompleixin, l'exerceixin, perque d'al
tra banda el que fan és un fr1m precisament al mateix 
electorat que eIs va donar suporto 

Gracies. 

(El Sr. President repren la presidencia del debat) 

IV.-PROPOSICIO NO DE LLEI R.G.E. NUM. 5901 
89, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIA
LISTA, RELATIVA A LA CREACIO D'UNA COMISSIO 
COORDINADORA D'EDUCACIO PER A LA SALUT A 
L'ESCOLA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat d'aquesta InterpeHació passam al 

punt IV de I'Ordre del Dia, referit a una Proposició no 
de Llei registrada amb el núm. 590/89, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, sobre la creació d'una 
Comissió Coordinadora d'Educació per a la salut a l'es
cola. Per defensar aquesta proposta té la paraula el Di
putat Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR. GOMEZ I ARBONA: 
Gracies, Sr. President. Srs . Diputats, Sres. Diputa

des . 
El tema que em du avui aquí crec que és molt in

teressant i que tal vegada no s'ha debatut amb proL! 

-
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... profunditat i sobretot en la vessant que avui el duim 
aquí. Primer de tot hauríem de c1 ir que el concepte de 
salut, l'evolució de les maJalties, tant d s ele) punt de 
vista de concepte com epidemol gic ha canviat molt 
des de principis de segle fins ara i jo cree que a<.;o és 
important per comprendre aquesta Proposició no de 
Llei . Primer de tot, des del punt de vista epidemolo
gic, s'ha de dir que ha canviat molt, les malalties que 
teníem abans, malalties infeccioses, tenien una causa i 
un tractament dar i avui en dia aquestes malalties han 
desaparagut, no són la primera causa de mort ni la pri
mera causa de morbilitat i avui en dia s'han vist des
pla<;:ades pel que anomenam malalties del progrés. 
Aquestes malalties són degudes a molt diverses causes, 
amb factors que s'interrelacionen, i són malalties com 
puguin ser la diabetis, l'hipertensió arterial, l'arterioes
c1osi, que tenen unes característiques que les diferen
cien molt de les infeccioses; aquelles malalties que hi 
havia abans eren facilment curables, precisament aques
tes no ha són, i al moment que s'instauren són difícils 
que tornin endarrera. 

Juntament amb aquest punt de vista epidemologic 
hi ha un punt de vista conceptual, el concepte de ma
lalLia ha canviat bastant, el que abans es considerava 
que era sa lut, que era l'abs.encia de malaltia, s'ha su
perat completament i s'entén que la salut és una ma
nera de viure cada vegada m és solidaria, aulonoma i 
joíosa. S'ha de dír que aquest concepte és molt impor
tant perque sembla que a la gent 1i interessa molt el 
tema de sanitat i que únicament li interessa quan veu 
que una persona esta malalta, pero abans d'anibar aquí 
hi ha unes passes que són les que nosaltr.es \Tol em in
troduir amb aquesta Proposició no de L1ei. 

Estudis que es van fer ja fa bastants anys a Ca
nada, pel Professor Lalonde varen explicar que la salut 
venia de quatre factors, que eren els factors genetics, els 
factors ambientals, els models de vida i els models as
sistencials. Nosaltres, amb la Proposici6 no de Llei que 
duim aquí avui, "olem incidir sobretot en el factor que 
fa incidencia quant a models i habits de vida, perque 
jo crec que és 011 l'escola pot incidir molt i el factor 
més important i de futur que nosaltres volem intro
duir. Creim que l'escola no ha de ser un lloc on úni
cament vagin a aprendre conceptes, a aprendre de me
maria tot un seguit de llistats de coses, sinó que ha 
de ser un lloc on la persona es formi íntegrament i on 
la persona aprengui de ser el maxim d'autonoma, crea
tiva i responsable. Aquest concepte d'escola lliga molt 
amb el concepte de salut que he comentat abans, una 
manera de viure de cada vegada més solidaria, autono
ma i joiosa, pero a ['escola, a més a més, hi ha dos 
factors que jo cree que són importants per tenir en 
compte quant a l'educació i a la salut. Primer de tot, 
l'escola acull tota la població infantil, avui en dia I' es
colarització és al voltant d'un 100 % a partir deis sis 
anys, i a més a més una altra cosa, que és el que fa 
important l'csco18, que és que els habits i models de 
v;da encara no s'han formato Per tant, aquí és on po
dem incidir tant els sanitaris, els mestres i també les 
instítucions per intentar canviar el model de vic1a, que 
com he explicat abans és un factor importantíssim per 
poder aconseguir una societat amb una salut correcta. 

Per tant, l'educació a la salut a l'escola és fona
mental si volem incidir sobre la salut futura de la po
blació quan si guem adults, perque l'hom e és un animal 
de costums i qua n adquirim aquest costum, die cos
lum quant a habit tant de fumar, com de no rentar-se 
les clents, com de no ren tar-se, tots aquests hilbits, quzm 

es eonverteixen en habits, són molt difícils de tornar 
endarrera i si els podem introduir des de ['escala farem 
que tates aquestes coses, totes aquestes conductes po
sitives de salut sigui més facil que les observin quan 
siguin majors. A més hi ha un altre factor que normal
ment ens sol preocupar moIt, a les institucions, que és 
el factor economic. Avui en dia no hi ha cap debat que 
parli de Sanitat o de Salut Pública on no es tregui el 
tema economic, el que val avui en día l'assistr~ncia sa
nitaria, pero molt pocs parlen de la gran diferencia que 
hi ha entre el cost de la prevenció i el cost del tracta
ment de malaIties, a\=o és un factor que jo cree que les 
institucions, i per tant el Govern Balear, han de tenir 
en compte. Es molt més barat fer una prevenció, en 
aquest cas l'educació per a la salut és la primera passa 
de la prevenció, que un tractament de malalties; per 
tant jo crec que si el Govern i la Conselleria de Sani
tat pensa qualque dia tenir les competencies en el tema 
de Sanitat i d'ass istencia, sembla que hauria de comen
c;:ar ara a preocupar-sc per les persones que seran gran s 
eI'aquí a uns quants anys, per tant el tema de la salut 
sembla qu e Ji hauria d'interessar. 

Per:J, bé, quina és la situació actual a Balears guant 
a educació per a la saJut? Segons l'articJ e 10.12 de l'Es
tatul, corresponen al Govern Balear de la nostra Comu
nitat Autonoma les competencies exclusives de Sanitat 
i Higiene, i de fet a I'organigrama ele la Conselleria hi 
ha un servci, una secció que es t1iu Promocló dc Salut 
i sembla que tenen un departament d'educació per 
a la salut. Pero, que passa? Passa que les difercnts Ad
ministracions, elavant la lcntitud, davant la falta d'acti
vit~t, davant la falta d'iniciativa de la Conselleria ja fa 
anys van iniciar una serie t1'activitats i van crear ser
veis i programes de promoció de salut. Tenim exem 
ples realment !loables, COlll pot ser el elel Consell In
sular de Mallorca, on hi ha un Servei d' Educació per 
a la Salut que funciona lllOlt bé, I'Ajuntamcnt de Pal
ma, el Consell Insular de Menorca i d'altres Ajunta
ment qu e Lencn programes i serveis d'educaci ' p r a 
la saluL Per que:> Perqu~ la 011 e lleIia él anitat i 
guretaL ocia l e1el Govern Ba lea r no ha exercil la s va 
ompe[.encia n progr mució i ed ucaci6 anitaria. I qll~ 

passa? El que ha pasS'lI és que ql1an la Conselleriu ha 
volg llt rer a lguna cosa scnsc comuni ar-ho cap Ad
min is[ració, ni on e lls ni A ' lIl1lam -nt , s'han d dicat 
afer campanycs per la seva iniciativa i per exemple han 
cnviat fluor a les cscoles i una programació per a mes
tres, gUles de programació per a mestres en netcja, 
quan aquesta mateixa eseola, <:llnb un programa del Con
~ell Insular de Mallorca o de I'Ajuntament ele Palma, 
ja f ien aqllest progrnma. cosa que ha prodll'il una scn
su i6 d'esLranye.sa j (les ncen per par[ cle ls mestr' , 
que diu n , bé, de qlli és la eOl1lpcl~ncia?, i. :) més a 
més. produeix L1IlD dupliciLat d'csror Os cconomic. a 
vc:rital és que .ia t:S gaS la prou poc la Oll e lh:ri, dI.! 
Sal.1ilat en el lernes d\:c1ucació r r a la -a lut. perquc 
a més a més malgasti d'aqucsta manera. 

Pe l- tant, jo cree que aquesta Proposició no de L1ei 
s'ha fet eles d'un punt dc visla constructiu, la nostra 
inlcnció no és imposar res a la Ilsclleri,. ele ::Jp dc 
les mancre . pe ro c1avanl el fel ' qu -'han pro lu'it I
v ritat es qu ' a no~"lIres 'ns agrada ria que e. lingu; 
en e mpLe que . ri<l 'Ol1venicnl proeluir una conlÍss ió 
de oorclinació cn la qual tolt:s le J\clmini s tnci n ]u' 
e n aque. l momenl treballen per a cducació ele la salu!. 
Ctll11 per exemplc el Consell Insula¡- de Mallorca, que 
toril. a repc tir que té un programa i un equip cl'educa
-i .) pcr a la sn llll rca lm en ! inleressant que ha fel co-
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ses mol t importants, l'Aju ntament ele Palma, que tam
bé té un servei molt important, Ajuntaments com els 
de Maó, de Ferreries, de Ciutadella, el ConseJl Insular 
ele Menorca, cJ'altres Ajuntaments que han [et coses i 
també el MEC, que també té un programa d'eclucació 
per a la salut, doncs que es juntessin amb la Consclle
ria d'Educació i Cultura, que tenim aquí la Consellera 
q Lle supos que també li interessen els temes d'eclu ca
ció com una cosa de la seva Consellena, que juntament 
planifiquessin que han ele fer, quina Peina fa cada ins
titució, com es pot coordinar. Realment és un espec
tacle trist que una escola demani bé, i aixo a qui per
toca?, perquc ens enviat fluor per una banda i per una 
altra; jo crec que és una cosa que ens interessa a tots, 
ho dic com a interessat i voldría que aíxí ho entengués 
el Govern, ja sé que el tema els interessa molt poc, 
pero m'agradaria que el Govem ho entengués com una 
situació que seria interessant que s'arreglés entre tots, 
sense cap anim de crítica, sobretot crítica desmesura
da, sinó crítica constructiva. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la parau

la la Diputada Sra . Aleñar. 

LA SRA. ALEÑAR I PUJADAS: 
Gracias, Sr. Presidente. 
Solamente unas palabras para fijar la poslclOn de 

nuestro Gr upo respecto a esta Proposición no de Ley. 
Apoyaremos el primer punto, puesto que creemos que 
sería conveniente unificar programas a nivel municipal 
y de Consells, que nos consta que los tienen, y a nivel 
ele Govern, que d ebería tenerlos; entonces en la medi
da en que se puedan unificar estos programas no pa
rece positiva la Proposición no ele Ley, si la comisión 
coordinadora unífica los programas ya nos parece po
sitivo, si además cuenta con la ayuda del Ministerio de 
Eclucación, más todavía, lo único que no tenemos muy 
cJam res pecto al punto 2 es si debe ser tramitado en 
el Parlamento como un plan, estamos de acuerdo en 
que las conclusiones de esta comisión deben ser anali
zadas y estudiadas en el Parlamento, pem no tenemos 
tan claro si deben ser tra mitadas con forme a lo que 
dice el Reglamento que se tramite un plan traído a esta 
Cámara por el Govem. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Gmp Parlamentan PSM-EEM, té la 

paraula el Portaveu Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Sí, només per fixar posició, Sr. President, a favor 

e1'aquesta Proposició no de LIei, senzillament perque 
pensam que la coordinació és basica per treure major 
rendibilitat a les actuacions de les institucions i que és 
una funció basica del Govern Autonomic fer aquesta 
tasca. També compartim un poc les paraules del Por
taveu del CDS r especte del tema del pla, si la tramita
ció és la més correcta, pero creim que en definitiva 
l'exístencia d'un pla com a punt de referencia de tota 
l'actívitat és un marc important, també sabem que hi 
ha Grups Parlamentaris als quals no els agrada plani
ficar, pero jo crec que el pla sempre és una via que 
dóna seguretat a una actuació política i per tant li do
narem suporto 

3: 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Gmp Parlamentari POPULAR, té la pa

raula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 FERRER: 
Graci es, Sr. President. 
Voldria diferenciar clues parts de l'exposició que 

11a fet el Sr. Gómez i Arbona , una primera part que 
m'ha agraelat, que ha estat poliela, pero respecte ele les 
conclusions no hi puc estar gaire cl'acord i per fixar 
postura de Grup voldria prcnelre dos punts de re1'eren
cia fonamentals, que són efec tivam en t que l'Estatut 
d'Autonomia clóna la compet.encia d'educació per a la 
salut a les escoles a la Con se lleria de Sanitat de la Co- .. 
munitat Autonoma com una branca, diguem, del que és 
un concepte molt més ampli, que és l'eelucació per a la 
salut en general. 

Per altra part, parlar també de I'altra cara de la 
moneda, que convé que es tengui en compte moltes ve
gac\es, i és el fet que efectivament la Conselleria de Sa
nitat d'aquesta Comunitat Autónoma ha fet una tasca 
a nivell de tot el que és prevenció a nivell de salut a 
escola, pero que també hi ha hagut altres institucions 
que ha han fet, com ha dit el Portaveu del Grup SO
CIALISTA. Ara bé, part d'aquestes institucions que han 
fet aquesta educació per a la salut a les escoles no han 
comunicat a la part que tenia competencia, és a dir, a 
la ConselJeria de Sanitat, el seu programa, és a dir, 
que en aquest deficit o diguem en aquesta manca de 
coorclinació hi ha una falta també per part de les in s
titucions que no han clonat cap tipus d'informació. 

La solució que es proposa en aquesta Proposició 
no cle LIei pens que és la creació d'una comissió buro
cratica, política, í per tant no consider que sigui efec
tiva. A m és, .crec que és entrar en una competencia que 
la mateixa Propqsició no de LIei ja admet com a com
pcl·encia de la Conselleria ele Sanitat i Seb'l.Iretat Social 
de la Comunitat Autonoma. Crec que el més practic 
seria que en cas que les institucions es volgucssin de
di car a fer una educació per a la salut a les escoles, la 
qual cosa em pareix molt JloabJe, que tenguessin la bon
dat de comunicar-ho a la Comunitat Autonoma, ele co
municar el programa, i així ·s'evitaría aquesta falta de 
coorclinació i faria que aquesta coordinació fas més 
efectiva. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Gmp Parlamentari proposant, té la pa

raula el Diputat Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR. GOMEZ I ARBONA: 
Gracies, Sr. President. 
La veritat és que he quedat un poc sorpres per la 

contestació del Govem, he quedat sorpres per l'interes 
del Govem també, pero sobretot per la contestació del 
Govern, en veu sobretot del Diputat del PP. S'ha de 
dir una cosa, primer de tot, a mi m'agradaria llegir-los 
a tots les conclusions de les jornades que es van ce
lebrar la setmana passada aquí, a Palma, jomades que 
precisament va patrocinar la Conselleria de Sanitat, les 
Primeres J omades de l'Eduació per a la Salut a l'Es
cola. La primera conclusió que hi ha: "L'educació per 
a la salut és responsabilitat de tots, institucions, comu
nitats escolars, etc.». «Es fa necessari -segon punt
la coordinació institucional per rendibilitzar esfon;os i 
recursos». El Sr. Serra m/ha donat la raó, que em voti 
en contra molt bé, pero m 'ha donat la raó, té la com-

; 

.L. 
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peteDcia la Conselleria de Sanitat, hi ha una manca de 
coordinació, certament si voste reconeix que hi ha una 
roanca de ca rdinació i que té les competencies, que 
la Conselleria de Sarutat exerceixi les seves competen
cíes i coordini. La veritat, jo no sé quines competen
des té, tal vegada és que li falta autogovem i que la 
veritat és que no les vol exercir, si té competencies que 
reuneixi la gent que treballa aquí i que coordini, vull 
dir que em fa la sensació que estam d'acord, pero 
que hi ha alguna cosa que no lliga. Quant als aItres, 
he d'agrair a la gent que ha dit que em donava suport. 

Quant al segon punt, que el CDS m'ha comentat, 
igualment que el PSM-EEM, la veritat és que aquí ha
víem posat un pla, em seria igual que digués pla o una 
altra cosa, el que voldria és que duguessin al Parla
ment les conclusions d'aquesta comissió, que per cert 
ha de ser política, jo crec que precisament els polítics 
som els responsables, els primers responsables, el que 
no pot ser és que els tecnics facin aquesta comissió. 

Per úl tim vull manifestar la meya estranyesa per
que el ConseIler de Sanitat no hi és, no sé si és que 
el tema no li interessa o que hi ha quelcom més im
portant a fer que escoltar els temes d'educació per a 
la salut a l'escola i agrair a la Consellera d'Educació 
que almanco, no sé si perque tenia feina o perque li 
interessava el tema, m'esc6ltés. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la votació de la Proposició no de LIei, 

que si no hi ha inconvenienL es votaria com una sola 
proposició no de lIei, perque pareix que hi ba la ma
teixa intenció de vot per un apartat que per l'altre. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de 
la Proposició no de Llei núm. 590(89, es valen posar 
drets? Gracies. 

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

Abs tencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en 

contra, 27. Queda empatada la primera votació. 
Repetim, ido, la votació segons el nostre Reglament. 
Sres. ¡Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets? Gracies. 
Sres. i Srs . Diputats que voten en contra? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en 

contra, 27. No hi ha abstencions. Queda empatada la 
votació. 

Per tant, aquesta Presidencia decreta una suspen
sió de cinc minuts per repetir la votació. No pensavem 
aturar, pero els fets obliguen a fer una pausa. Cinc mi
nuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, recomenc;:a la Sessió. Com que 

la votació és molt ajustada, deman a tots els Srs. Di
putats que s'asseguin al Iloc que els pertoca i procedi
rem a la tercera votació. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la Pro
posició no de LIei núm. 590(89 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, es volen posar drets? Gracies. 

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

Abstencians? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vats en 

contra, 27. Na hi ha abstencions. Queda rebutjada la 
Proposició de Uei que acabam de sotmetre a votació. 

V.-DICTAMEN DE LA COMISSro D'ECONOMIA, 
HISENDA 1 PRESSUPOSTS SOBRE EL PROJECTE 
DE LLEI DE FUNCIO INSPECTORA I SANCIONADO
RA EN MATERIA DE TURISME. R G- t 1t;" f.?jife¡ 
EL SR. PRESIDENT: 

Passam al punt V i darrer de l'Ordre del Dia d'avui, 
que fa referencia al Dictamen de la Camissió d'Eco
nomia, Hisenda i Pressuposts sobre el Projecte de LIei 
de Funció Inspectora i Sancionadora en materia de Tu
risme. 

A l'article Ir. del Dictamen de Comissió no hi ha 
esmenes mantengudes; procedeix idó, sotmetre'l direc
tament a votació. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de l'article 
Ir., es volen posa¡- drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 
L'article 2n. té manteng!ldes les esmenes 2755/88 

del Grup Parlamentari MIXT, d'addició, l'esmena núm. 
1864/88 del Grup Parlamentari PSM-EEM, d'addició, la 
1864(88 -4, també del Grup Parlamentari PSM-EEM-, 
c!'addició. Pareix que per part clel Portaveu del Grup 
Parlamentari PSM-EEM s'ha fet arribar la voluntat de 
donar per retirades les clues es menes que mantenen en 
aquest article. Sr. Portaveu? 

Queda, ido, únicament viva l'esmena 1755(88 del 
Grup Parlamentari MIXT, d'addició. Per defensar aques
ta esmena, té la paraula per part d'aquest Grup el Di
putat Sr. Caries Rifci. -

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
L'esmena núm. 1, que fa referencia a l'article 2, és 

d'addició, perque nosaltres vertaderament aquí creiem 
que s'bauria d'afegir el punt següent, en el qual a més 
de funcions de vigilancia i comprovació del compliment 
de les disposicions en materia de Turisme hauran de 
facilitar assessorament i informació als interessats re
ferent a la forma de complir les normes aplicables en 
la ma t(~ria. 

Ar;o, en definitiva, no implica que si hi ha una san
ció es faci i es faci complir, pero crec que més que 
sancionar, la nostra feina ha de ser d'ajudar que les 
coses funcionin i funcionin bé. Tenim, per desgracia o 
per sort, que mol tes vegades l'administrat té una ver
tadera incapacitat per coneixer tots els punts de les 
nos tres lleis, per tan t és aquí on nosaltres creiem que 
una part d'aquesta funció deIs inspectors ha de ser d'as
sessorament i d'ajuda a l'administrat; en definitiva, in
sistim que aquest punt sigui aprovat perque aquesta és 
la feina que hauría de fer aquest Govern a l'hora d'e
xecutar aquestes feines. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la parau

la el Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Al llarg de la tramitació d'aquesta !lei en Ponen

cia i Comissió el nostre Grup s'ha oposat a aquesta es
m ena, igual que a una d'igual sentit que tenia el Grup 
Parlamentari PSM-EEM, i em pareix que les ranns són 
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f acils d'enclevinar. Si nosalt res clonam nivell legal, rang 
d e llei a una obligació per part deIs serveis d'inspecció 
d e donar assessorament a l'administrat aban s o simul
ttm iament a l' excrcici de la inspecció, clonam peu que 
evidentment, per manca d'aquest assessorament, l'ad
ministrat podria eventualrncnt recórrer davant l'Aelmi
nis tració qual sevol tipus d'inspecció o sanció perque no 
Ji han facilitat primer aques t assessorament . Nosaltres, 
evidentment , no podem es ta r mai en contra que la Con
selleria de Turismc tenglli les seves oficines , les seves 
dep endencies el'informació, divlllgació i a ssessorament, 
p ero absolutament separades de la inspecció. Aquesta 
és una llei d'insp ecció i sanció , no és u na llei d'infor
m ació, assessoram ent i d~\'ul gac ió i entenelríem que po
dria r esultar fin s i tot tremendament perillós i que pro
bablement vuln er aria el principi el'allo que haurien, h an 
d'exercir els fun cionaris al servei ele la inspecció, ator
gar-los la responsabilitat, i a més amb categoria legal, 
l'obligació d'assessorar abans, durant o després de la 
inspecció; pensam que introduiria una d isfunció i que 
coHocaria I'Aelminis tració en una situació el'autentica 
indefensió elavant l'adminis trat, que en elefinitiva seria 
el que presumptament hauria vulnerat la llei, perque 
aquesta Ilei es fa p er als aelministrats que vulneren la 
llei i no per a uns aItres . 

Gracies, Sr. Presielent. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la 

paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS : 
Sí; gracies, Sr. President. 
E l nostre Grup ha mantengut un esperit semblant 

al del Grup MIXT en l'esmena núm. 8, que varem de
batre dins Comissió. El que va succeir és que davant 
els dubtes que hi va haver e n el debat de CJ)missió, 
debat al qual el representant del Grup MIXT no hi va 
poder assistir per motius professionals, aquell dia, va 
resultar que hi va haver una informació, un informe 
jurídic oral davant la Comiss ió en el qual se'ns posava 
probl emes a aqu esta esmena nostra qu e era gairebé 
igual a la que planteja el Grup MIXT, només que la 
nostra era a j'articIe 4 i la del Grup MIXT era a l'ar
ticle 2. 

Per tant, en aquests mom ents, el nos tre Grup, que 
és partidari que la inspecció faciliti a les persones que 
són inspeccionades un assessorament i una informació , 
sempre hem estat partidaris d'aixo precisament per fer 
complir bé la Ilei i precisament per no entenelre que no 
només anam a reprimir, sinó que desitjam que preci
sament hi hagi un sentit positiu del compliment de la 
legislació vigent, creiem, p ero, de fet, que la interven
ció davant Comissió del Diputat socialista Sr. Joan Na
dal i també la interpretació jurídica deis cossos del 
Pa rlament aconsellen que aquesta esmena no sigui afe
gida . Per aixo la nostra interven ció en aqu ests moments, 
m és que res és p er fixar que si bé estam d'acord amb 
el fons, creim que hi ha problemes jurídics p er al man
teniment d'aquesta esmena, cosa que fa fer que nosal
tres retirassim la nostra esmena núm. 8 a l'article 4, 
que és concordant amb la núm. 1 del Grup MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, t é 

la paraula el Diputat Sr. Nada!. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sí, Sr. President. 

Per repe t ir els arguments que s'han donat fins ara, 
creim que aquesta és una es mena que buidaria de con
t engut la labor de la inspccc ió, dins un artide on es 
clefine ix la labor inspec tora no es pot preveure que 
aquests inspectors seran obli gats a assessorar i aconse
llar els investigats, l 'adminis lrat, aixo buidaria de 
con tengu t la poss ibilita t ele fer una acta el 'inspecció, 
¡'administrat podria dir clnrament a I'inspector voste 
primer m'assessori, m'i nfor"mi, i desprcs, si jo no com
p lcsc , em fac i la inspecció, per tant aixo seria una al
tra lIei, seria una llei d 'assessoramen t a l'emprcsa tu
r ísti ca, al sec tor tu rístic, pero no seria una ll ei d 'ins
pecció, una llei inspectora i sancionadora. 

Per tan t, ni és el lloc ni té cap sent it f icar-ho el ins 
aquesta !lei . La Conselleria p ot tenir u ns cossos de fun
cionaris qlle assessorin, que informin les distintes em
preses turíst iques de quin és el compliment de la nor
ma tiva vigen t , p ero dins un a llei sancionadora i inspec
tora no hi cap de cap manera aquest articIe. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari POPULAR, t é la pa

raula el Diputat Sr. Tuelurí. 

EL SR. TUDURI 1 MARI: 
Gracies, Sr. President. 
Realment no seria repetir-me, S lOO tripetir-me; els 

tres Portaveus que h an parlat abans de mi han dit exac
tament el mateix eoncepte, estam totalment d'acord 
amb el que han dit elIs i en con seqüencia nosaltres tam
poc no podem acceptar aquesta esmena . 

Res m és. 

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

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Sen to no estar d'acorel amb la majoria d'aquest 

Parlamen t, perque crec que quan aquesta esmena d'ad
di ció diu "facilitar as sessorameni» no diu que sigui obli
gat a Cl ssessorar, l'in spector va a fe r una inspecció i au
tomaticament, he dit abans , com és lógic, és un inspec
tor i fara una sanció determinada si l'ha de fer, pero 
indiscutibl ement h aura de facilitar la informació ade
quada a aquell senyor ele dir els motius pels quals Ji 
imposa o cleixa d'imposar-li aquella multa, per a<;o pun
tualitzo molt bé el punt aquest que diu «facilitar ]'as
sessorament» , no és el seu gestor, no diu que l'assesso
ri de dalt a baix ni molt manco, diu que li ha de faci
litar. En definitiva el que no pot fer un inspector és 
ser una persona que va alla dintre, fa pagar una mul
ta, bona nit Catalina, i s'ha acabat. Crec que el tema 
és molt m és seriós i no crec de cap manera, insisteixo, 
que hi hagi res que impedeixi legalment que aquesta 
feina es pugui fer i també dic que avui per avui els 
nostres empresaris petits no tenen prou coneixements 
moltes vega des per saber les seves propies fall es, si bé 
insisteixo, insisteixo que no s'ha de deixar ele fer pagar 
la multa o el que s'hagi de pagar, pero indiscutiblement 
se l'ha d'ajudar i si l'inspector té més feina perque 
l'hagi d'ajudar, clones molt bé, que tengui més feina i 
que es posin més inspectors si és necessari, per a<;o es
tam, crec que de cap manera no hem de dir aquí hi ha 
un inspector que ve a posar multes i s'ha acabat; I'ins
pector no ve a posar multes, l'inspector és una part més 
per intentar ajudar que hi hagi unes normatives que 
vagin bé per a tothom i crec que aquest és l'esperit d'a
questa llei. I 

1 
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Per tant, insisteixo, a pesar de tot i sentint molt 
que la resta no estigui d'acord amb mi, jo pens con
tinuar mantenint aquesta postura. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, passam a votar l'esmena 1755(88 

del Grup Parlamentari MIXT. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen po

sar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

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

drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 1. Vots en 

contra, 49. Absteneions, 5. Queda rebutjada l'esmená 
que aeabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'article 2n. segons el Dictamen de 
Comissió. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es voleu po-
sar drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 
Als articles 3r., 4t., Se. i 6e, no hi ha esmenes man

tengudes; procedeix passar-los directament a votació, 
que sera eonjuntament si no hi ha objeecions per eap 
deis Srs. Portaveus. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen po-
sar drets? 

Vots en contra? 
Abstenciong-? 
Queden aprovats per unanimltat' dé la Cambra. 
A l'article 7e hi ha mantenguda ¡'es mena 1864(88-7 

del Grup Parlamentari PSM-EEM, de modificació. Per 
defensar l'esmena, té la paraula el Diputat Sr. Serra, 
SebasWI. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. Presiden t. 
Som davant una esmena de substitució que el seu 

gran debat és la consideració de plec de carree quan 
parlam de les denúncies i el atestats. Nosaltres pen
sam que aquí xisreix un po sible dubte i és si va en 
contra o no de la LL i de Procediment Administratiu l'es
mena qu , el PSM-EEM ha pr sentat. Hem consultat una 
mica ti jurispnldencia i pensam que amb una bona 
aplicac ió de la Llei de Pro ediment Administratiu de 
fet hi pot entrar perfectam nl el plee de carre', i és 
en Ons qiiencia que hem volgm manten.it- aquesta e -
mena qLte fa que ens lrobem davant una po i i6 abso
lUlamenl rigoro a davanl la l1ei qu e discutim i que in
lentam. ap rovar. 

Direm pe!' qu:-' f im aqu ta int~rpretació respecte 
el la rinoro -¡ la I el la lIei . Aque ta Ireí. 110 bem c.\' bii
d, r que es va presentar en aquest PaJ:lam nt per al 
seu elebat per pan del Govern a requ,erimenl prec i a
mcnt del Iloslre rup Parlamentari, que a la Lid e 
Pressupost de ('an 88 va fer inc idencia n e l fet ql.l 
no t -l1íem en absolu"l cap norma amb nng de 11 i s -
bre ancion en ma teria turística; anali tzarero ¡ digué
rem que el Govern sancionava d'acord amb unes nor
matives de l'Estat anterior, de l'Estat no democratie, i 
que en conseqücncia hi havia molts dubtes jurídics res
pecte de la normativa que s'aplicava, pero encara era 

;. més. deiem i deim que el Govem ha incoat expedients, 
ha fet inspeccions, etc., pero ens agradaria saber que 
ha passat arnb les saneions en materia turística que ha 

posat, d'aquests 55 milions i busques que s'ha anunciat 
que hi ha hagut d'expedients de sancions turístiques, 
ens agradaria saber, qualque día ho demanarem, quan
tes s'han cobrat, quantes no han estat objecte de re
curs, quantes no han quedat dins els ealaixos de la Con
sellería. 

Es per ai'o que en aquell mom nI nosaltres r cla
mavem que el vern dugués una lJei i aquesla lIei ha 
arribal, pero amb la lI ei tenim un duble de fon , 11 i 
que hem con ensual en gran part, en un 90 % Lots Is 

rup Parlamenlari i creim que hi ha hagut una bona 
feina i una bona actuació per part de tots, pero pen
sam i tenim un dubte i ho hem de dir i és a veure quí 
fadl omplir aque la lIei, a veure si el Govern r .al
ment p'nsa qu aquesta Ilei 'ha de compli r amb rigor 
o no, p rque hi ha una serie d'al-licles que ens adOnam 
que el G vero no ho acaba de "eure clar i es per aixo 
que ens par la de pr cediment p nal i es per aixo que 
n aUr · hem volgut f 1- en ara molt rigol"osa la llei 
amb esmenc com aquesla núm. 10 a I'article 7, que és 
on p n 3m qUe Id plce de canees és b que hi figwi 
i, pel" tant, és bo qLle sapi guem dur Is temes cap al 
ma.xi m rigor en mat- ria sanci, naclora. Creim qu apro
var lIna m na el'aque. s ara ledsliqucs videnLmcn t 

s un acl tl val ntia i e identm nL és intentar fer v u
re que la \lei es compleixi amb tot el seu rigor, aques
ta ha estat la intenció i aixo és la interpretació que el 
nostre Grup fa a la Llei de Procediment Administratiu. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la parau

la el Diputat Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
SoIs per dir que una volta analitzat més profun

dament aquest punt, hem decidit clonar-li supon exac
tament per les explieacions que ha donat ara mateix el 
Sr. Serra sobre aquesta proposta. 

Gracies, Sr. President. 

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

el Portaveu Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMaROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El Sr. Serra acaba de dir que aquesta llei es con

sensuada en un 90 C)/o, o sigui que s'han admes bastants 
esmenes de tots els Grups ParlalIlentaris i precisament 
aquest al' ic l · 7 , en el punt qu fa r fe¡; ncia 1'esmena 
del PSM-EEM, preciséllTlcnt " ha e nsen uat. Va r ob
jecte el 'un llar" dcbat en Ponen -¡a, l'una inl rnlp ió, 
(rUn té,.;t e n '11 L1a l LI ·'$ ~ I que \ 'C en el Dic tamen 
d Comis ió, que é diferent del del Proje Le de L.lei 
del Govern. 

En definitiva n05<1ltrc5 50111 dm'ant una esmeml que 
el] aquesls mom ni fu n :fe rlmcia a un l · ·t, qu és el 
tcxt del Proj e le, qu n) ~. viu. inó que s'ha subSli
lu"iL p r un a lll'e te, l, i aquesl allre Lext ve a dir, diré 
el que d ia e l lext del Govem i despr¿s diré e l que 
d iu I que s 'ha aprovat, e l lexl del o\' rn deia que les 
actes aixecade p I I\lnc ion' ris 11 e l 'crvei el'in p e
ci6 lenclran un val r prov~ltori ana leg ni ele les dcnlm
cie ' i al tal policial ' e l1 '1 procedimenL penal i aix 
és el que esmena i cliu «de no mitjanr;:ar prova en con
tra durant tal, tal i ta¡" i nosaltres entre tots varem 
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consensuar un tex t que dill q ue "ics a ctes donaran fe 
en via admini s t ra tiva deIs fe ts conslatats de no mitjan
¡;:ar prova en con tra» . Per t ant és diferent el el que es 
va fe r i recull b as tant, en p art , l'esmcna de l Grllp Par 
lamenlari PSM-EEM, excepte e n el fet qu e tendran con
sidemc ió de pl ecs ele carrecs i per tant nosaltres con
sicle ra m que es ta b é el text q ue ha sorti t del Dictamen 
de Comissió i qu e és sllPic ient així com queda i per 
tan 1 volarem que no . 

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

el Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
El nostre Grup Parlamentari s'oposa a afegir aques

ta esmena del Crup Parlamentari PSM-EEM. Vull re
calcar, tal com ha dit el Sr. Pascual, la satisfacció 
personal del nostre Grup per I'elevat grau de consens 
i d'enteniment que hi ha hagut en la tramitació d'aques
ta lIei, s'han acceptat moItes esmenes, entenem que la 
llei s'ha millorat molt en relació amb el seu text, pero 
en relació amb aquesta esmena del Grup Parlamentari 
PSM-EEM voldriem cridar l'atenció. Una Ilei processal, 
una lIei de procediment administratiu, és una 11ei que 
té un equilibri molt difícil entre la necessaria eficacia 
de l'Administració i l'escrupolosa salvaguarda deIs drets 
deIs ciutadans i deIs adrriinistrats davant l'Administra
ció. 

De la mateixa manera que abans ens oposavem a 
una esmena que podia debilitar la posició de l'Admi
nistració en el procediment, en aquest cas ens oposam 
a una esmena que debilita la posició de l'administrat 
davant el procediment, perque precisament les actes no 
pocl.en passar automaticament a tenir el valor de plecs 
ele carrecs sense vulnerar molt sensiblement els drets 
deIs ciutadans davant el procediment. Un plec de car
recs és un document taxat que necessita una serie de 
requisits com informar I'administrat de quins són els 
preceptes vulnerats, quin és el termini que té per a 
presentació del plec de descarrecs, és a dir, és un acte 
en el qual l'Administració es pronuncia d'una manera 
form;:¡l, clonant l'audicncía, el primer pas el'audiencia a 
l'interessat en el procediment de tal manera que les se
ves garanties de defensa queden garantitzades en aquell 
moment. Si nosaltres agafam una acta d'inspecció i sen
se res més la convertim en plec de carrecs, que és la 
pretensió de l'esmena del Grup Parlamentari PSM, vul
neram molt sensiblement un principi de garantía de 
l'administrat: que una 11ei procedimental de sancions 
és absolutament essencial salvaguardar-la. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Crup Parlamentari SOCIALISTA, té 

la paraula el Diputat Sr. Nada!. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sr. President. 
Nosaltres tampoc no acceptarem aquesta esmena 

del Grup Parlamentari PSM-EEM. Entenem que dins 
aquesta llei, per consens de tots els Grups, en la seva 
tramitació ens adaptam a la Llei de Procediment Admi
nistratiu; és més, feim referencia al proeediment ad
ministratiu, a a110 que ordena ]a Llei de Procediment 
Administratiu per a la tramitació deIs expedients, per 
tant introduir ara un element estrany a la Llei de Pro-

ceelim cn t e levant les actes él I;:¡ ca tegoría de pl ees ele 
d \rrc:cs en dc terrnin ;:¡ ts m om ents, no és poss ible, no és 
poss ibl e perque a m és no podem anar contra la Llei 
de Proce cl iment, és una no rm<l b as ica i no s 'hi p ot ,mar 
en cont )";:¡ . 

Creim sincer<lmen t q ue vuln emria els dret s de !'ad
minis tra t , ineompli r ia, com s 'ha clit aban s la Ll ei ele 
Proceclim ent Aclmini slr;:¡liu , perque el plee de d lrrecs 
entre altres coses h a ele ser m ot ivat, una ac ta no té 
per que ser-ho, i per tant creim qu e és un el em ent es
tr<ln\' clin s aquesta Jl e i; nosallres c reim, Sr. Serra , que 
aqu~ s t article v;:¡ se r con sensu3l crec que en u n 99 % 
elels seu s term es , es va modifica r per millorar-Io, es va 
mi1lora r m oltíss im la redacci ü que veni a del Govern i 
entenem que en la r ec1acció aclual ha quedat prou clar, 
la facult a t ele la inspecció ha quedat salvaguard ada, els 
clrets de I'administr;:¡t també i el proceeliment a seguir 
ha qued a t clar, p er tan t nosaltres cr e im que ve redac
tat en la forma correcta . 

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

raula el Diputat Sr. Palau. 

EL SR. PALAU I TORRES: 
Gracies, Sr. President. 
També voldria comen¡;:ar sumant-me a la satisfac

ció que han expressat els diferents Portaveus pel clima 
que hi ha hagut durant I'elaboració d'aquesta lIei tant 
en Ponencia com en Comissió, que ereim que ha sor
tit consensuada per part de tots els grups polítics i 
millorada. 

Referent a I'esmena del PSM-EEM, simplement vull 
recordar, com ja han dit també la majoria, que con
cretamen t aquest article va ser transaccionat, oportu
ñament es va a\~ptar praeticament tota la seva esme
na excepte un trosset que deia plec de carrecs i crec 
que va quedar molt clar en Comissió quins eren els 
motius per que no s'aceeptava aquest plec de carrecs, 
nosaltres creim que hem de regular perque hem de 
controlar d'alguna manera les aetivitats de l'adminis
tra!, pero per altra banda tampoc no podem crear una 
indefensió a !'administrat i d'.aquesta manera creim que 
vulneraríem un deIs principis' fonamentals. Per tant, vo
tarem que no. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari PSM

EEM, el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Molts respectuosos amb totes les argumentacions de 

tots els Grups, pero volem replicar que ni va contra la 
Llei de Procediment Administratiu ni contra cap dret 
deIs administrats. En segon 110c, volem també recalcar 
que sí, que en aquest article hi ha una part de la nos' 
tra esmena que es va admetre, la primera part, pero 
en va quedar una que diu textualment «podran tenir 
la consideració de plees de carrecs si els expedients 
s'haguessin iniciat per virtut d'aquests i si constituei
xen l'únic document inculpatori deIs fets». Hem volgut 
llegir-ho textualment per entendre que precisament nO 
es deixa l'administrat en cap indefenció amb la nostra 
esmena; per a ltra banda, reiterar senzillament que 
aquest plec de carrees significava induir a un rigor molt 
més gros respecte del que perl ca ser el compliment · 
de les lleis en una materia tan delicada com és una ta5- [ 
ca inspeccionadora i sancionadora_ 
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EL SR. PRESIDENT: 

Passam a votació de l'esmena 1864/88-7 del Grup 
Parlamentari PSM-EEM. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vots en 

contra, 49. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada 
l'esmena que acabam de sotmetre a votació i passam 
a votar l'artide 7e. 

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

Sres. j Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po
sar drets? Gracies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 49. Vots en 
contra, no n'hi ha. Abstencions, 5. Queda aprovat l'ar
ticle 7e que acabam de sotmetre a votació. 

AIs artides núms. 8 i 9 no hi ha esmenes manten
gudes, procedeix sotmetre'ls directament a votació, que 
sera conjuntament si no lÍi ha objeccions per part de 
cap deIs Srs. Portaveus. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor deIs artides 
8~. i ge., es volen posar drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 
A l'artide núm. 10 hi ha esmenes m?-ntengudes, la 

1755/88-7 del Grup parlamentari MIXT, de supressió de 
l'apartat 2.A; la 1755/88-9 del Grup Parlamentari MIXT 
d'addició a l'apartat 3 i una esmena núm. 1877/88 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, de modificació. 

Per defensar conjuntament les esmenes 1755/88-7 i 
1755/88-9, té la paraula per part del Grup MIXT el Di
putat Sr. CarIes Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Aquesta esmena és bastant senzilla, simplement és 

de supressió en el punt 10.2.A perque és on hi havia 
«són infraccions greus» i diu aquí que <da realització 
o prestació de serveis i activitats turístiques per una 
persona física o jurídica que no tengui la preceptiva 
autorització per exercir-la o el tHol llicencia exigible 
per les normes en vigor». 

En definitiva, si a~o no és molt greu, no hi ha 
res que sigui molt greu dones, vertaderament el greu 
en el camp tunstic és la pirateria i aquí parlam de la 
pirateria. Avui en dia el gran problema que tenen els 
profcssionals que paguen i que tenen totes les coses 
en regla és que no es poden trobar indefensos i és una 
vertadera indefensió que diguem que és una cosa greu 
i no molt greu el més important de tot, que és que les 
coses siguin ben legislaeles. Pcr tant crec que és un 
tema que no té discussió, que senzillament ha de pas
sar, com cleim després a la proxima proposta, a molt 
greu, perque efectivamcnt és una cosa molt grcu. En 
cas contrari donam peu que avui i dema continu'in ac
tuant, perque tots sabem molt bé que encara que la 
sanció ele molt greu és important avui en dia, la rea
litat és que els beneficis que es poden fer passant to
[alment de tenir el títol o coses d'aquest tipus són prou 
importants per pagar multes tranquiHament en mol ts 
casos. Per tant, fem-ho seriosament i allo que és greu, 
i allo que és molt greu és mol! gre u, i a<;:o, insi s:e ixo, 

és molt greu. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
L'esmena 1755/88-9 també queda defensada, Sr. 

Ricci? 
Per tant del Grup Parlamentari SOCIALISTA i per 

defensar l'esmena núm. 1877/88, té la paraula el Dipu
tat Sr. Nadal. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sr. President, l'esmena que presenta el nostre 

Grup és d'incorporació de l'apartat I del punt 2, que 
és falta greu, a falta molt greu. Nosaltres consideram 
que l'cmissió o abocament de qualsevol dasse a l'at
mosfera, sol, a la platja, a les aigües terrestres o ma
rítimes per part d'instaHacions d'establiments turís
tics que comportin danys als recursos natural s o al 
medi ambient han de ser considerats faltes molt greus. 
Creim que aquest és un deIs temes importants dins 
aquesta normativa sancionadora, el nostre medi am
bient és debil, ja és prou castigat, entenem que aquest 
és un de Is temes que tenen repercussió no només en 
l'edifici, en la persona, en l'administrat que incom
pleix la norma, sinó que a més té influencia sobre l'en-
10rn turístic de la zona, no és una falta o un incom
pliment de la normativa que afecti exclusivament l'es
tabliment que incompleix la norma, sinó que és un in
compliment que condiciona tot un entom. Creim que 
aquesta falta ha de ser considerada molt greu, creim 
que els danys als recursos naturals o al medi ambient 
són dánys que a més poden tenir una duració prolo
gada en el temps, que maldament s'interrrompi un 
abocament o s'interrompi una contaminació, aquesta 
contaminació pot durar molt de temps fins que de for
ma natural o artificial pugui ser controlada; nosaItres 
creim que hi ha ja lleis no només a la nostra Comuni
tat, sinó a nivell estatal, on el delicte ecologic se san
ciona d'una forma grcu amb sancions d'una quantia 
molt elevada, i nosaltres, que el nostre medi ambient 
és sensible, que les nos tres platges ja es troben en un 
grau de deteriorament important, la falta aquesta d'a
tac al medi ambient la consideram no una falta molt 
molt greu, sinó que la consicleram simplement falta 
greu. 

Nosaltres creim que aquest és un deis temes on el 
Parlamen t hauria de demostrar una sensibilitat espe
cial, no és possible que una falta d'aquest tipus pugui 
ser sancionada amb 500.000 ptes, creim que són faltes 
que han de tenir una exemplaritat, no només per a 
l'administrat, sinó per a tot el sector i per a tots els 
ciutadans; qua n s'ataca el medi ambient, la sanció ha 
de ser exemplificadora. Per tant, nosaltres demanam 
a la Camhra que s'accepti aquesta es mena i que aques
ta actuació, que nosaltres consideram molt greu contra 
tot l'en torn i contra tot el medi natural de les nostres 
illes, sigui considerada com a falta molt greu. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir en relació 

amb les tres esmenes defensades? 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula 

el Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Respecte de l'esmcna del Grup MIXT, volem ana

litzar que vol dir. Nosaltres entcnem que alió que s'in-
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tenta, dirÍem, tipificar com a falta, és la manca ele 
títol, la falta d'una títulació, i nosaltres pensam qu::: 
per falta el'una titulació no es dóna mal servei al tu
rista ni es creél cap problema que no sigui purament 
aelministratiu i sense transcendencia a l'exterior. Per 
tant, aix6 no es pot consielerar una falta molt greu, 
tenínt en comp~e, a més, que tal com va la tendencia 
avui és :.1. la liberalització i nosaltres som a punt d'en
trar al Mercat Comú i no hem de crear aquÍ una es
pecie de titoli'is que és precisament el contrari ele per 
on van els corrents actuals, per tanl crcim que es'i 
bé com a falta greu. 

Respecte ele l'esmena elel Grup Parlamentari SO
CIALISTA, nosaltres estam en elesacore! amb aixo i 
evielentment no hi estam perque no creguem que s'ha
gi de protegir el me di ambient, estam en desacord per
que creim que no és el llac, fins i tot no sabem si 
aquesta llei és el !loc adequat per penar aquests tipus 
d'infraccions. En primer !loc, l'apartat 1 cliu que és 
falta greu l'emissió o abocament ele qualsevol classe a 
l'atmosfera, al sol, a la platja o a les aigües per part 
de les instaHacions deIs cstabliments turÍstics. Aixo és 
una infracció, un fet que és tipificat a altres lleis, ele
pen elel tipus cl'emissions i clepen del lloc on s'aboca, 
hi ha la Llei ele la Protecció d'Ambient Atmosfhic, si 
són fums; hi ha la Llei d'Aigües, si són aigües, resi
duals; hi ha la Llei de Costes si són emissions a la mar i 
hi ha també la Llei d'Espais Naturals, que si afecta 
.un espai natural també hi és tipificat. Com que nos
aItres tenim dubtes que aixo es pugui penar per dues 
lleis, ja és dubtós que pugui anar en aquesta, a la 
llei que avui hem dut aquí a discussió. 

Per una aItra banda, que té a veure que un esta
bliment sigui turístic o no ho sigui perque es penalitzi 
de diferent manera una emissió de fums o una emis
síó d'aigües residuals? En'.:enem que aixo no és logic, 
perque un establiment estigui catalogat ele turístic o 
de no turÍstico 

Per una altra banela, també hem de elir que el que 
pretén amb aquesta esmena el Grup Parlamcntari SO
CIALISTA de passar a molt greu, vol elir que la multa 
mínima es ele 5 milions ele pessetes i jo vu!l llegir el 
que eliu aquesta esmcna, <d'emissió o abocament de 
qualsevol classe, de fums, aigües», etc., etc., ja m'ex
plicaran si perque surt un fum que no ha de sortir 
d'un bar se Ji ha de posar una multa ele 5 milions de 
pessetes, aixo evidentment és una exageraclO, pero evi
clentment es podria elonar aquest cas, aleshores no és 
lógico 

També, com a darrer argument, li he de dir que 
tant la Llei d'Aigües com la Llei d'Espais Naturals no 
consideren només com a faltes molt greus aquests ti
pus d'infraccions, sinó que són regulades des de lleus 
fins a molt greus. Per que? Perque hi pot haver emis
sions que són de molt poca importancia i n'hi pot ha
ver que són de molta importancia i en el cas nostre, 
en el cas deIs hotels, que és el que preocupa més, hem 
de recordar en primer lloc que les emissions s'han de 
connectar a una xarxa d'aigües residuals municipals 
i si no, han de fer la seva propia depuradora, que evi
dentment poelría tenir una avaria, pero que el normal 
és que aixo no hagi de succeir, sinó que s'han de con
neclar a xarxes municipals i que si mol tes vegades no 
existeixen aquestes xarxes no és per culpa deis esta
bliments turís!ics, sinó per culpa de l'Administració. 
Hi ha Ajuntaments que encara no han comen~at els pro
jectes de la seva estació depuradora; 11avors que hem 
de fer? Hem de castigar els hotelers i als Ajuntaments 

no eJs ha de passar res? Per lotes aquestes considera
cions, nosaltres pensam que no és 16gic, i per tant vo
tarem que no, que es qualifiqui com a falta molt greu 
aquesta ele l'emissió o abocaments ele fums o d'aigLies 
resieluaJs en el meeli natural. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per pan del Grup Pal-Iamentari CDS, lé la paraub 

el Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSAN ES: 
Gracies, Sr. President. 
Assen)'alam la nostra poslció rcspecte elel Grup 

MIXT, que votarem en contra, perque crec que la in
tenció de l'aulor ele l'esmena és absolutament recolli
cla en el text elel Dictamen. Efectivament, l'article 10.3. 
B ja elefineix com a infracció molt greu l'exercici el'una 
activitat turística en conelicions de clanelestinitat o in
compliment greu de la normativa per manca d'aulorit
zacions aclministratives que siguin legalment necessa
ries en aquest respecte, és a dir, la piratería és aquÍ 
com a falta molt greu, el que esta com a falta greu, 
logicament, és una situació més suau, gradualment 
manco violenta, com és la realització o prestació de 
serveis o activitats turístiques per qui no tengui l'au
lorització o la titulació, pero quan és en conelicions 
el'absoluta clandestinitat a la mateixa llei és recollida 
com a molt greu. Per tant, entenem que aquesta gra
elació entre greu i molt greu que recull el text elel Dic
tamen és la correcta i corregir-la introeluint aquesta 
esmena introcluiria una confusió terrible. 

En relació amb l'esmena elel Grup Parlament81'i 
SOCIALISTA, l'entenem millor en els seus termes j la 
veiem més favorablement, el que passa és que si aques
ta esmena no anás acompanyaela, tal com ja varem 
c1ir oportunameiit en Comissió, el'una transacció que 
graeluas la mateixa esmena, incorreríem en una evi
dent falta ele graelació. Efectivamen t, tal com ha as se
nyalat el Sr. Pascual, que qualsevol abocament, que 
qualsevol emissió ele fum hagi ele ser castigada amb 
un mÍnim ele 5 milions ele pessetes, que és la sanció 
mínima per a les infraccions molt greus, sembla sens 
club te una mica exagerat. Per tant, s'hauria de reco
llir a nivell de faltes greus i tal vegada també a niveIl 
de faltes I1eus, pero almanco a nivell de raltes només 
greus, una situació manco transcendent perque el'a
questa manera es poqués fer aquesta graelacíó. En 
aquest sentit -insistesc, aixo és una posieió que ja 
varem assenyalar en Comissió- nosaltres no li clona
rÍem suport, pero si no, amb una gradació que recull 
des de 500.000 fins a 5 milions de pessetes i -també 
vull cridar l'atenció ele la Cambra sobre aquest ex
trem- a més obliga a la reposició, ens estimam més 
tal com queda ara que elur-ho a una situació ele mol': 
greu, que probablement distorsionaria i faria inaplica
ble i no s'arribaria a aplicar per exagerat j despropor
cionat el text de la !lei. Per tant, nosaltres, en aques
ta esmena, ens absiendrem. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup ParIamen~ari PSM-EE!,1, té b 

paraula el Diputat Sr. Serra. 
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. 
Ens ha preocupat escoltar una sene d'argumenta

cions que s'han fet aquÍ, creim que s'ha elesvirtuat l'es-

1 
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mena del Crup MIXT i que s'ha desvirtuat l'esmena 
del Crup SOCIALISTA en un aspecte molt claro Ni la 
del Crup MIXT té mania de titolitis ni la del Crup 
SOCIALISTA vol dir que qualsevol fum ha de ser pe
nat i que s'ha de destrossar l'empresari responsable, 
amb perdó per l'expressió destrossar, si és que han 
intentat dir aixo els oradors que m'han precedit. 

Per tant, em pareix que hem de tornar a situar 
les esmenes al seu !loc i entenem que tant la del Crup 
MIXT com la del Crup SOCIALISTA es troben dins 
a110 que en legislació comparada es diu perfectament 
coordinades amb un conjunt d'aItres legislacions que 
existeixen. Una altra cosa és si quan el Conseller de 
Turisme diu hem d'acabar amb el tercermudisme apli
cat a l'hostaleria, realment només són paraules o real
ment volem entrar dins el que és l'Europa Comuni
taria amb tata profunditat; una altra consideració a 
ter és si nosaltres consideram que som davant un em
presariat debil, que no sap de normatives, que no sap 
exercir com a empresari o si som davant un empresa
riat fort, un empresariat entes i que precisament va 
comprenent que si no és a l'altura, s'hi ha de posar. 

Com que ei nostre Grup creu que l'empresariat de 
les liles en materia turística n'ha sabut molt, perque 
entre altres coses ha fet molts de doblers, pensam que 
li semblara la mar de bé aquest tipus d'esmenes i 
veuran que el tema és prou rigorós. Ara bé, ens ha 
preocupat el subconscient que també qualque Diputa t 
o Crup Parlamentari floreix i és que com que les san
cions que es preveuen són molt grosses, es veu que la 
!lei potsel' sigui inaplicable i aixo sí que ens preocupa, 
al nostre Grup, i crec que ens ha de f~r meditar molt 
aquesta qüestió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Crup Parlamentari SOCIALISTA, té 

la paraula el Diputat Sr. Nada!' 

EL SR. NADAL 1 ACUIRRE: 
Sr. President que per contestar, per abreujar, les 

preguntes del Crup MIXT; després ja hi hauria un 
torn per contes!ar. . . 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Nadal, així éso 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
El nostre Crup entén que l'esmena núm. 7 del 

Crup Parlamentari MIXT esta ben empla<;ada, és al 
seu lloc, entre aItres coses perque creim que el ma
teix sentit de l'esmena, pero amb una gradació més 
forta, és a l'apartat 3, als apartats B i E, on es preveu 
el mateix pero en termes diguem de sanció molt greu; 
a l'ilpartat bé és l'cxercici d'una activitat turística en 
condicions de clandestinitat o incompliment greu de 
la normativa per manca d'autorització administrativa 
que sigui legalmcnL necessaria en aquest respecte, per 
tant ja recu!l una part de l'esmena que presenta el 
Grup MIXT, i l'apartat E és ['alteració dolosa deIs as
pectes substantius per a l'atorgament de l'autorització, 
títol, llicencia, habi!itació preceptiva per a la construc
ció, obertura o exercici de l'activitat turística. Per tant, 
entenem que aquesta és un graclació més suau de l'in
(racció molt grcu en els apartats B i E i per tant en
tenem que s'ha de mantenir així com ve al text cid 
Dictamen de Comissió. 

El mateix hem de dir respec~e de l'esmena núm. 
9; creim que aquests dos aparl8ts ja estan incorporills 

dins la qualificació d'infraccions molt greus i per tant 
entenem que no cal posar-los així com vénen redac
tats a l'esmena del Crup MIXT, perque s'han inclos 
dins apartats per la mateixa Comissió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Crup Parlamentari POPULAR, té la 

paraula el Diputat Sr. Palau. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 
Cracies, Sr. President. 
Jo entenc que practicament podem fixar la postu

ra en relació amb les esmenes 7 i 9 del Grup MIXT, 
perque una és conseqüencia quasi de l'aItra. Solament 
repetiré el que han dit aquí alguns deis aItres Porta
veus, que precisament hi ha dos apartats, un al 2, 
que diu que la realització o prestaeió de serveis, i aquí 
ho col'loea com a infraccions greus, i nosaltres ente
nem que aquest article pot fer referencia, per exemple, 
a alguna activitat que es desenrotlli sense tenir defi
nitivament la llicEmcia, pero en un cas concret podríem 
dir, com pot passar amb un bloc d'apartaments que 
tal vegac!a tengui una autori lzació previa o una agen
cia de viatges que sigui en tramitació, etc., etc., la qual 
cosa nosaltres entenem que no és clandestinitat com 
deia el Sr. Ricci i en canvi sí que després a l'apartat 
10.3.B del mateix article la qualificam com a falta 
molt greu i creim que ja és suficient, i aquí és regula 
molt darament el que és la clandestinitat. 

També li vull dir que més o manco la motivació 
el'aquesta esmena fa referencia a la Comunitat Auto
noma Canaria, efectivament és així, pero també'" li vull 
recordar que, per exemple, els graus de les sancions 
no són els mateixos, la Comunitat Autolloma Canaria 
qualifica les ileus d'una pesseta a 100.000, les greus de 
100.000 a 1 milió, només, i no~altres en aquest cas .ia 
les passam de 500 a 5 milions de pessetes, cree que 
la diferencia és bastant substancia!. 

Referent a les esmenes del PSOE, jo cree que és 
una qüestió de criteri, nosaltres estam d'acord amb 
la filosofia que s'ha impeclir l'evacuació i el buida
ment de tota classe de residus solids en el me di am
bient, pero creim que tal vegada no hauría de ser mu
tiu ni tan soIs de tractament en aquesta Llei de San
ciom. No obstant aixo, no estam d'acord amb el que 
ha dít el Sr. Nadal que només es poden sancionar amb 
500.000 ptes., jo també vull recordar aquí que aquest 
apartat va des de 500.000 pies. fins a 5 milions de pes
setes, de manera que consicleram que la quantitat és 
completament diferent del que havien dit al princ!pl, 
pel qual motiu volarem en contra d'aquestes esmenes 
com he dit abans. 

Cracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, per par~ del Crup MIXT té la [Jaraula el Dipu

tat Sr. Ricci . Pot fix3r postura sobre l'esmena del Gmp 
SOCIALISTA i fcr el tom de replica? 

EL SR. RICC[ 1 FEBRER: 
Cracies, Sr. President. 
Jo valdria contestar clirectament al Grup UM c\ient 

al Sr. Miquel Pascual que aquí, a Baleztrs, som pdlcti
cament capdavanters en Turisme i com a capcla\'an
ters in~entam [el' les coses molt ben fetes, i com a cap
davanters el COl1"L:ller ele Tu¡'isme intenta indiscuti
blement donar auloritzacions que estiguin d'acord amh 
una quantitat ele normatives que millorin tot el pro-
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jecte lurístic que avui lenim i que tols plegal~ sabem 
que no el tenim pas bo, sinó més aviat que el1 molts 
casos el tenim dolenl. Per lant, per a mi és Ulla mica 
i llcoheren t el gran esfon:; que fa a\'ui en dia la C011-
seJleria ele Turisme intentant pusar nurma lives i po
sant practicamenl furmes prect'plives clares perquc 
millorem cada dia més les coses i que tenim fins i tot 
una universitat molt preocupada que fa dirt'cturs i 
agents ele viatges amb lílUl, nu 3mb titu13rs, amb tí
tols que els costen tres 3nys ele feina indiscutiblement 
dura pe rque volem que siguin persones molt qualifi
cad es i que tol a<;o ho tirem per la borda quan vertil
c1e l'ament és el més important elel futur turístic ele les 
nostres illes, el futur de les nustres illes és aquesl jus
tamen lino es tracta que sigui clandestí. Jo elic que 
és pirateria perque efectivament són gent i no parlo 
especialment deIs títols, parlo més bé deIs que no 
tenguin una preceptiva autorització, perque hem de pen
sar que en turisme, com 10ts ja sabem, perque tots ple
gats en sabem molt de turisme perque ho vivim cada 
dia, és molt como de en molts casos obrir grups d'apar
taments, de 100 i 150 apartaments sense cap autoritza
ció i que els importa un pito tal com sona la paraula 
que els donin permís en'guany, ja ens el donaran l'any 
que ve, perquc encara que siguin 5 milions de pessetes, 
que vostes ho troben exagerat, un grup de més de cent 
apartaments que han obert tranquiHament poden aguan
tar-ho tranquiHament, quan els 5 milions de pessetes, 
de la manera que vos tes diuen, serien el maxim en el 
cas més greu. Jo consider que indiscutiblement sera des
prés el Conseller que valorara puntualment quan sigui 
un cas d'infracció que encara que sigui molt greu fara 
pagar el mínim i no fara pagar el maxim, per a<;o hi 
és, pero de cap manera avui no hem de ser incoherents 
amb la mateixa Conselleria, li hem de donar unes ar
mes prou fortes perque vertaderament preparem un fu
tllr seriós en aquests temes, insisteixo, i és molt greu 
que avui en dia es pugui fer, no en clandestinitat, en 
pura pirateria una forma d'actuació que passa molt deIs 
qui obligadament i responent a la legislació paguen i 
tenen les coses conectes. En molts casos, Sr. Nadal, hi 
ha voluntat i quan es vegi un nive!l de voluntat deter
minada jo no dubto que elesprés sí que el Conseller po
drá tenir les seves apreciacions i anivellara les coses, 
pero indiscutiblement quan es vegi tota la mala ele vo
luntat que hi ha en molts casos, almanco jo n'he viscut 
molts ele prop i a Menorca ho hem viscut alguns de 
nosaltres, són gent que eliu m'és igual, ja ho faré, i s'ha 
acabat, quan són coses importantíssimes. Si ho feim 
aixÍ, no reclamen si dema tenim un mal turisme, jus
tament intentam fer unes bones escoles perque ens quei
xam que tenim un mal servei, Sr. Pascual voste que par
la de bon servei. Per tant, no té sentit, jo crec que no 
som coherents. 

Gracies, Sr. President. 

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

parau]a, per a replica, el Diputat Sr. Nadal. 

EL SR. NADAL I AGUIRRE: 
Jo realment vull manifestar la meya sorpresa per 

la falta de suport de distints Grups a aquesta esmena 
que presenta el Partit SOCIALISTA. Realment ens tro
bam en un cas estrany on els Grups que donen suport 
al Govem són molt més conservadors que el Conseller 
que presenta aquesta llei. El Conseller estava d'acord 
amb aquesta esmena, li pareixia molt bé, i els Grups 

que li clonen suport la tiren per avall; al llarg elel de
bat en Comissió ja ens trobam amb casos semblants 
amb distints m·ticIes d'aquesta llei. 

Jo, Sr. Pascual, sí que crec g ue és el !loc per po
sar aquesta esmena, per posar aquesta sanció, pe] ret 
de fer rcfer,cncia a la contaminació, a la degraclació del 
medi ambient com es fa referencia a contra incendis, 
com es fa referencia a sanitat, com cs fa referencia 
als tÍtols obligatoris, com se'n fa a la infrastructura, 
com es fa referencia a tot el que té relació amb el 
lema turístic, perquc per aixo feim una Llei Sanciona
dora en Matr~ria Turística i també es podria dir que hi 
ha una Llei de Sanítat, clar que hi ha una Llei de Sa
nilal i hi ha unes nunllt'S d'infraslJ uctura, clar que hi 
ha unes normes d'infrastructura, hi ha un Decret Mí
nim d'Infrastmctura que és d'obligat compliment. 1 per 
que ho posam aquí? Perque es obligatori, perque la 
nostra obligació és recollir tota la materia sancionado
ra i no deixar-la dispersa per tota la normativa que hi 
ha, per aixo feim aquesta !lei i és obligatori que es ten
gui un títol per poder dirigir un establiment i ho re
co!lim i recollim tota la normativa i per aixo també 
hem de recollir aquesta normativa quan fa referencia 
a establíments lurístics i quan no són establiments tu
rístics tenc1ran una altra normativa que els sera apli
cable, pero nosaltres ara feim una Llei Sancionadora 
en Materia Turística, no en una altra mat,eria. 

Voste ens ha posat exemples que no són ele rebut. 
Si un senyor fuma un puro, el President del Parlament 
el podrá sancionar si el fuma aquÍ dins, pero no és 
cap contaminació, i la llei sí gradua els graus de con
taminació, l'apartat aquest concret gradua perque diu 
"l'emissió o abocament que comportin danys -que 
comportin danys- 31s recursos naturals o al medi am
bienl», no és un abocamcnt qualsevol, és un abocament 
que comporti danys, i vos tes s'obliden d'aquesta parau
El, que és una paraula clau, i si comporta danys la fal
ta ha de ser molt greu, perquc els danys al medi na
tural no són danys al patrimoni de l'empresari que fa 
aquesls clanys, són uns danys al patrimoni de tots e1s 
ciu taelans i per tan t han ele ser faltes molt greus, no 
les podem elur com a faltes greus, jo entenc que per 
a vost'2 una sanció al sector turístic ele 500.000 pts. és 
gravíssima, jo crec que el 99 % del sector turístic si 
li posen una sanció ele 500.000 pts., si un inspector els 
posa una s3nció ele 500.000 pts., a més el convidaran a 
dinar i li diran moHes graeies i fins l'any que ve, per
qU2 no els afectara en absolut, són despeses quasi me
nors c1ins la gran majoria d'establiments turístics, i vos
te considera que aixo és una sanció greu o gravíssima 
que pot fer tan cal' les empreses turístiques. Jo cree que 
la salut de les empreses turístiques és molt més ele
vada de la que voste ens vol exposar aquí í creim que 
realment quan parlam de danys, no del patrimoni de 
l'hoteler, no del patrimoni de l'empresarí turístic, sinó 
del patrimoni de tots nosaltres, de tots els ciutadans, 
hem de filar més prim i hem de plan tejar-nos que aixo 
no és una falta greu, sinó que realment és un deIs pOcs 
casos que realment és una falta molt greu. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, passam a la votaeió cree que con

junta de les dues esmenes del Grup MIXT, perque im
pliquen un canvi d'apartat. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de 
les esmenes 1755/88-7 i 9 del Grup Parlamentari MIXT, 
es volen posar elrets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
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posar drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 6. Vots en 

contra, 49. No hi ha abstencions. Queden rebutjades 
les esmenes que acabam de sotmetre a votació i passam 
a votar I'esmena núm. 1877/88 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

Sres . i Srs. Diputats que voten a favor, es volen po
sar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en 

contra, 27. Abstencions, 2. Queda rebutjada també l'es
mena 1877/88 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'article núm. 10 del Dictamen de 
la Comissió. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen po
sar drets? 

Sres . i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 
drds? Gracies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 49. Vots en 
cont ra, cap. Abstencions, 6.; Queda aprovat l'articlc 10 
que acabam de sotmetre a votació. 

Als articles 11, 12, U, 14 i 15 no hi ha esmenes man
tengudes, procedeix sotmetre'ls directament a votació, 
que sera conjuntament si no hi ha cap objecció per 
part deIs Srs. Portaveus. 

Sres . i Srs. Diputats que votin a favor deis articles 
11, 12, 13 , 14 i ¡·S , es volen posar drets'? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 
A I'article núm. 16 hi ha mantenguda l'esmena núm. 

1864/88-22 del Grup Parlamentari PSM-EEM. Per defen
sa r-Ia i per part d'aquest Grup, té la paraula el Dipu
tat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Quina és la diferencia entre el text del Dictamen 

i la proposta que fa el PSM-EEM? La diferencia és que 
la llei tal com ve en aquests moments ens diu que la 
competencia per a la resolució deIs expedients incoats 
corres pon fins a les sancions greus al Conseller de Tu
risme i per a les molt greus al Consell de Govern de 
la Comunitat. La nostra proposta quina és? La nostra 
proposta és que les lleus corresponguin al Conseller de 
Turísme i les greus i molt greus al Consell de Govern . 
1 per que nosaltres volem descarregar parcialment el 
Conseller de Turisme d'una responsabilitat? Ho volem 
fer perque I'experi-tncia ens indica que en aquestes illes 
el sector turístic és molt important i que per ara és 
realment dificil que les persones que dirigeixen una 
Conselleria de Turisme es tiguin deslligades del món tu
rístic, que desapareixin de la Direcció de la Conselle
ria de Turisme, es difícil i gairebé impossible, alesho
res creim que és fer-los un gran favor, siguin qui si
guin el ConselIer, el Director General o el Secretari Ge
neral Tecnic, creim que és fer-los un bon favor que pre
cisament només resolguin els expedients de les sancions 
lleus i en canvi les greu s i molt greus, que tenen unes 
sa ncions economiques importants, nosaltres creim que 
1D0lt importants i que fan dubtar de la viabilitat o 
com[lliment d'aquesta lIei, almanco tenim aquest dub
le i creim que raonable i raonat mol tes vegades. creim 

que en definitiva, atesa la importancia d'aquestes san
cions, és molt millor que en les lleus entengui el Con
selIer de Turisme i en canvi el Consell de Govern, d'una 
manera coHegiada, entengui de la resolució deis expe
dients incoats que signifiquin falta greu o mo11 greu. 
Creim que ens trobam, en definitiva, davant una es
mena absolutament d'entendre el Govern de la Comu
nitat d'una manera coHegiada i d'entendre que un Con
seller, un polític en definitiva , en un moment determi
nat, quan la gravetat de la situació implica que s'hagin 
de prendre resolucions expeditives, aquest Conseller 
quedi absolutament dins el coHectiu d'un Govern i no 
havent d'exercir unes funcions que tal vegada compro
metin la seva independencia . 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs . Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat 

Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Jo, Sr. Sena, vull entendre aquesta esmena, tal com 

és orientada i tal com voste ha dit, com una forma cli
guem de facilitar la feina d'un Conseller. Jo en princi
pi ho acceptaria, pero m'abstendré, perque es tracta 
en aquest cas de menysprear la capacitat de la reso
lució, sigui la que sigui, del Conseller. Es indiscutible 
que el COl1seller avui i de cada dia més és una perso
na molt U~cnica i molt entcsa dins el món turístic, és 
indiscutible segurament que tendra unes pressions de
tcrminades com les tenim mol tes vegades tots nosal
tres, pero donar un vot tal com voste demana seria 
p ensar que aqu ests senyors, que avui seria un i dema 
seria un aItre, amb aquest carrec tan important que 
nosaltres els donam, que és el de Conseller d'una Co
rnunitat Autónoma, tenguin aquesta incapacitat. Jo, com 
que no crec que tenguin aquesta incapacitat i més aviat 
crec que són persones eficaces fins al final de tot, amb 
tola la seva puresa de responsabilitat, m'abstendré per
qu~ vull veure la seva proposta de bona fe, pero al ma
teix temps vul\ creure en la vertadera responsabilitat 
elels Consellers. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. 
Per part elel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té 

la paraula el Diputat Sr. Nadal. No, perdó, Sr. Nadal, 
que el Sr. Quetglas em demana la paraula. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Per fixar posició, molt breument, nosaltres ja és 

un habi! que en aques! ti[lUS d'esmenes mantenim un 
criteri normallllent contrari al Grup Parlamentari PSM
EEM, perque enteneOl que el Govern de la Comunilat 
Auhnoma s'h~ de regir per un principi de descentr~
lització i per un principi ele responsabilitat elel Conse
ller o de la Conselleria com a unitat basica a la qual 
s'articula el Govern. Nosaltres [ins i tot entenem que 
és tal vegada escús que sigui n les mol t greus q tle [las
sin a Consell de Govcrn, llosaltres ens sen tiríem lllés 
salis[ets amb un critcri que fos en funció de les quan
lies ele les sancions i que només aquelles que tengues
Sin una gran transcencllollcia passassin a Consell ele Go-
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"em, perquc rcalment ens pareix que la unitat básica 
de divis ió aelministrati\'[l el'un Govern amb rcsponsabi .. 
litat parlamentaria és la Consell eria, és el clepartament 
corresponent, i no creim que afcgeixi r es, ni en termes 
de garantia, ni en termes el'eficacia, ni en termes ele 
celeritat, ni en termes de responsabiJitat elel qlli posa 
la sanció, el fet que s'afegeixi el que al final no és més 
que un trami! aclmini~tratiu més , que és ¡¡g¡¡far J'expe .. 
dient i haver .. lo ele dur a Consell ele Govern, perque en 
realitat a Consell ele Govern se sap ~ue els expeelients 
que véncn normalment informalS de la Conselleria es 
ratifiquen, a no ser quc sigllin el'especial transcenden .. 
cia, que serien els únics que al nos lre cri teri passarien 
a Gonse ll de Govern .. Per tan t, logicament volarem en 
contra el e l'esmena .. 

Graci es, Sr.. President. 

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

la pamula el Diputat Sr. Nada!. 

EL SR. NADAL I AGUIRRE: 
Sr.. President, només per ratificar els arguments 

que s'han dit, entenem que el Dictamen ele la Ponen .. 
cia és correcte, creim que si a l'Aelministració se Ii pot 
exigir quelcom és el principi de celeritat, ele rapidesa 
en la resolució deIs expedients i creim que passar les 
faltes grells a acord del Consell ele Govern ¡'única cosa 
que fari¡¡ seria retardar ele forma important la resolu .. 
ció el'aquests expedients. Nosaltres creim que un Con .. 
seller ha de tenir autonomia més que suficient per ¡¡ 
les faltes greus, que són ele 500 i 5 milions de pessetes 
i per tant creim que el Dictamen així com ve és molt 
més corree te. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles gracies. 
Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la 

paraula el Sr.. TudurÍ. 

EL SR. TUDURI I MARI: 
Gracies, Sr. Presielen!. 
Retificar també que per descomptat el Govem ha 

de saber governar, 11<1 de poder governar i ha ele tenir 
lliberta 1 ele governar i que el ConselJer pot tenir ]a de .. 
legació per part elel Govern fins a aquestes quantitats 
que parlam. Es clar que ningú no pot privar el Con .. 
seller que pugui dur a Consell ele Govern els casos que 
consieleri crítics o que no vulgui prenelre .. hi decisions 
personals, ningú no el pot privar d'aquest dret; ara bé, 
no s'ha ele contemplar en aquesta llei, per elescomptat.. 

En conseqüencia, votarem que no. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per a replica, el Sr. Serra .. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí; gracies, Sr.. Presielen1.. 
Molt breument i molt sincerament, ates es les san .. 

cions que hem aprovat, que són importants -una altra 
cosa són els comptes bancaris o els negres o bruts que 
tenguin els elistints empresaris, que no hi entra m ni hi 
volem entrar- ¿quin Conseller s'atrevira directament 
a posar j a resoldre expedients de la naturalesa que co
mentam? Aixo creim que és una bona pregunta .. 

Per altra banda, creim que és un altre possible in
compliment ele la llei no entendre que és el Consell de 
Govem el'una manera coHegiada i rapida -aixo sÍ, 

creim que la rapidesa ha de se r norma- qui ha de re .. 
solclre aquests temes .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el eleba!, passam a la votació ele l'esmena 

] 864/88 .. 22 ele] Grup Parlamentari PSM .. EEM .. 
Sres. i Srs. Diputats que votín ¡¡ favor, es volen po .. 

sar clrc!sJ Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contr¡¡, es \ 'olen 

posar drets? Gracies. 
Abstcncions? 
Resultat ele la Volació: VOls a favor, 5. Vots en 

contra, 47. Abstencions, 1. Queda rebutjacla I'esmena 
que acabam de votar. 

Passam a votar l'article 16 segons el Dictamen ele 
la Comissió. 

Sres .. i Srs. Diplltats que votin a favor, es vol en po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 
posar elrets? 

Srs. Diputats i Sres. Diputades que s'abslenen? No 
n'hi ha cap. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 48. Vots en 
contra, 5. No hi ha abstencions. Queela aprovat l'arti .. 
cle núm. 16 que acabam ele sotmetre a votació .. 

A l'article 17, que és el núm .. 18 elel Dictamen, per .. 
que el 17 es va suprimir de la proposta del Govern, 
prosseguirem elonant la mateixa numeració, a l'artic1e 
17 hi ha esmenes presentades elel Grup Parlamentari 
CDS, les núms .. 1857/88 .. 17 i ]8, i una esmena presenta .. 
da pel Grup Parlamentari PSM .. EEM, el'ac!elició, la 1864/ 
88. Pcr defensar les esmenes, supos que conjuntament 
perqw~ dcuen ser conseqü.encia una de l'altra o si no 
ho són també ho pot fer conjuntament, té la paraula 
per part del Grup Parlamentari CDS, el Portaveu Sr. 
Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gracies, Sr. Presiclen1.. 
En una altra ocasió ja he manifestat la nostra sa .. 

tisfacció personal i com a Grup per tal com havia que .. 
dat la lIci, pero així mateix hi ha alguns extrems que 
no solament són millorables; sinó que són defectuosos 
i jo voldria convidar la CambL"a a reflexionar perque 
la redacció tal com ve del Dictamen ele la Comissió, 
ele l'article 18, el paragraf A, ens pareix que no és co .. 
herent amb una lIei que tecnicament va quedant molt 
bé, que té un gran rigor i una gran precisió juríelica. 
Vull llegir .. lo, perque diu que «eIs expeelients de sanció 
en mat,eria el'ordenació i promoció es poden iniciar», i 
diu «d'ofici, mitjanc;:ant acta d'inspecció o per consta .. 
tació ele la Conselleria de Turisme a través de la do .. 
cumentació o ele qualsevol aItre mitja ele que elisposi». 
Nosaltres pensam que aixo no és una manera el'enun .. 
ciar l'obligatorietat de comen<;ar un expeelient, nosal .. 
tres defensam que el que digui aquest artiele sigui sim .. 
plement «el'ofici, per acta el'inspecció», punt, perque 
efectivament la Conselleria que inicia el'ofici un expe .. 
dient sancionador el primer que ha de fer és una ins .. 
pecció ele la qual deriva una acta i d'aquesta, en el seu 
cas, un plec ele carrecs; com que no es pot iniciar un 
expedient a través ele qualsevol mitja de que elisposi, de 
constatació ele la Conselleria de Turisme, perque hem 
sentit a elir, perque ens han dit, perque tenim idea que 
o perque sabem que, aixo ens pareix d'un escasÍssim 
rigor i en canvi ens pareix que en aquest mateix arti .. 
ele, i ara pas a la defensa de l'altra esmena nostra, que 
encara que no sigui subsegi..ient esta relacionada, per-
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que tractam del mateix tema, que no fa referencia a 
les denúncies, a les denúncies de particulars, a les de
núncies d'aquestes coses que es volen recollir aquí, a 
través d'aquesta redacció tan desafortunada de la cons
tata ció etc., que és el fet d'afegir un nou apartat, el 
núm. 2, que diria <des denúncies escrites de particulars 
que suposin prcsumptes infraccions donaran lloc a la 
corresponent inspecció i, si és el cas, expedient sancio
nadon>. Logicament, no podem admetre la redacció que 
ens ve del Dictamen, segons la qual una simple denún
cia dóna lloc a la iniciació d'un expedient, perque aixo 
abri la porta a aquestes denúncies que moltes vegades 
sorgeixen per raons de rivalitats o per raons de com
petencia que no tenen res a veure amb l'exercici de 
la professió, que es posen només per entretenir, per 
entrebancar el que pot ser una competencia en un al
tre ambit, que nosaltres demanam que donin lloc im
mediatament i automaticament a una inspecció i, si és 
el cas, si després es constaten a través ele la inspecció, 
a un procediment sancionador. Ens pareix que l'article 
guanyaria en seriositat, guanyaria en rigor jurídic, gua
nyaria en garantia per als aclministrats i guanyaria tam
bé en precisió ele cara a la neteja i a la solvencia ju
rídica de l'expedient, que quedassin recollides aquestes 
c!ues esmenes en els termes que les he clefensat. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar ]'esmena 1864/88-25 del Grup Pa rla

mentari PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí; gracies, Sr. President. 
Advertint que es ti-acta d'una esmena d'addició a 

¡'apartat D del Dictamen que ens ha vengut. L'apartat 
D ve redactat de la següent manera: «Per reclamació 
formulada d'acord amb el que s'estableix a l'artide 69 
de la Llei de Procediment Administratiu». La nostra ad
dició seria «en aquests suposits, abans d'instruir-se I'ex
pedient es practicaran les oportunes diligencies pre
vies». Pensam que senzillament aixo significa rigor ju
rídic i sobretot garantía per als administrats i per als 
aclministradors. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té 

la paraula el Diputat Sr. Nada!. 

EL SR. NADAL I AGUIRRE: 
Sr. President, nosaltres entenem que les dues es

menes del Crup Parlamen tari CDS poden ser recolza
des, creim que la núm . 17 té una redacció indubtable
ment l11és afortunada que la que varem aprovar en Co
miss ió, «d'orici i per actLl c1'inspecció» jo crec que ja 
deixa cobertes totes les possibilitats, o sigui, deixa ober
tes l11és possibilitats que si realment volen enumerar 
aquestes possibilitats i indubtablement dins una !lei 
posar «o de qualsevol altre mitja de que es disposi" 
realment és po.c afortunat. Entenem, pcr tant, que és 
una reclacció més correcta, més jurídica i molt més 
precisa que la que venia de Comissió. 

Pe! que fa a l'esmena núm. 18, realment és una CLl
r:'éncia aquesta de la falta d'enumeració en l'enumera
ció que posa m de les denúncies de particulars, no és 
previst, a mi em ¡JI"eOCUpLl que no sigui previst perque 

si hem fet una relació de casuística, de possibilitats de 
denÚDcies, de comunicacions d'autoritats, de queixa o 
denúncia a fulls de reclamació, podria ser inclosa dins 
1'apartat D, «per reclamació formulada d'acord amb el 
que s'estableix a l'article 69 de la Llei de Procediment 
Administratiu», pero en ten e que es pot donar el cas 
que no hi sigui, que sigui una denúncia que no es pu
gui incloure dins el que preveu l'article 69, i per tant 
creim que no fa cap mal a aquesta !lei la inclusió d'a
questa esmena núm. 18. 

Respecte de l'esmena núm. 25 del Grup Parlamen
tari PSM-EEM, entenem que és una esmena correcta, 
pero és una esmena que ni fa mal ni fa bé, és l'aplica
ció del procediment, el procediment ja preveu que si
gui així, la Llei de Procediment Administratiu en aquest 
sentiL té prevists els seus tramits i per tant és una 
esmena sobre la qual nosaltres ens abstendrem, perque 
creim que si bé es pot posar, perque no dificulta ni 
distorsiona aquesta llei, tampoc no la beneficia en cap 
sentit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part elel Grup Parlamentari POPULAR, té la 

paraula el Sr. Tuelurí. 

EL SR. TUDURI 1 MARI: 
Gracies, Sr. President. 
Quant a les esmenes clel Grup CDS, voldríem re

llegir el primer paragraf de l'article 18, que diu «els 
expedients ele san ció en materia d'ordenació i promoció 
ele turisme es poden iniciar, primer d'ofici etc., etc.", 
aleshores no és cap obligació, sinó que simplement hi 
ha una possibilitat per part ele la Conselleria de poder 
obrir expedient. 

Quant a les esmenes del PSM-EEM, a l'esmena del 
PSM, voldríem dir que a l'arLicle 18 que ha sortit de 
Comissió ja hi ha agregat un punt D al text original 
que diu «per reclamació formulada d'acord amb el que 
s'estableix a l'article 69 de la Llei de Procediment Ad
ministratiu". Creim que aixo inc!ou per descomptat l'es
mena núm. 25 del PSM-EEM i a més dóna més pos
sibilitats i més l11arge juríclic a la lIei. Res més. Per 
tant, votarem també en contra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Si el Portaveu del Grup Parlamentari PSM-EEM 

vol fixar posició sobre les esmenes del Grup Parlamen
lari CDS, a fi que el Sr. Quetglas tengui coneixement 
de totes les intervencions per poder replicar, té la pa
raula, ara. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
'La fixarem amb claredat. A la primera, aquest «d'o

fici i per acta d'inspecció», si bé la scva explicació ens 
pareix correcta, nosaltres continuam mantenint que uns 
res ponsables polítics poden co nstatar uns fets i en de
finitiva creim que l'esmena ens deixaria el text una 
mica cuno La segana ens pa reix correcta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per a replica, té la pa rLlU la el Porla veu del Grup 

Parlamentari COS, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Jo simplement voldría apurar el ternps en defensa 

de les nostres eSl11cnes, perque la manca d'argumenta-
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- j del rup Popular m 'aixeca 1\:. pe r an ~I qu ta l v >
gada e nca ra els pu on.vcncer que a lmanco s'ab tell
g uin, pc rqllot.: cfc<.:livam · nl no O1'h<1 donal la m ts mí
nima cxplicació en con tra de le noslres es menes i la 
scva ca ra m'ha transmés fins j lOl kl idea 'lIle enl ni" 
quc l'esmena millorava sensiblement la lIei. Jo els con
vidaria a una nova reflexió i almanco a una abstenció, 
p erque evidcntm cnt, Sr. Tudud, que vos te em digui 
que no és obligatori no té res a veure amb l'argumen
tació que jo li he exposat, jo el que he fet és anar en 
contra el'aquest enunciat, que la iniciació el'ofici sigui 
p er consta tació de la Consell eria a través ele elocumen
tació o ele qualsevol mitja, és a dir, perque vengui un 
scnyor a la Conselleria i digui miri, que ti meu vclnat 
ha fet una obra que és iUegal, i a partir ele llavors ja 
s'inicil un expedient, aixo és el que eliu aquest article 
i a nosaltres no ens pareix ni seriós ni rigorós i a part, 
tal com ja ha explicat i li agraesc la seva argumenta
ció, e l Sr. Nadal, és que no hi ha cap regulació del que 
són les dcnúncies de particulars , cap ni una, perque no 
es poden incloure elins les reclamacions, perque les re
clamacions són per a ano que afecta a algú, pero una 
elenúncia que presenta un particular simplement, cívi
cament, en funció que ha observat una infracció no té 
la més mínima regulació a la llei i em pareix que en una 
llei de sancions ha de tenir una regulació la denúncia 
del particular. En consequencia, continuu defensant i 
m'agradari<1, tenir la satisfacció de veure aprovades 
aquestes esmenes. 

En relació amb la del PSM-EEM, que si m'ho per
met el Sr. President, no he fixat aban s posició, a Co
missió varem acordar una agrupació amb la nostra 
núm. 18, de tal manera que si aquesta quedava apro
vacla la del PSM seria innecessaria i viceversa. Si es 
sotmeten a votaeió les dues, nosaltres donarem suport 
a la del PSM-EEM, logicament, esperant el seu suport, 
pero en cas d'aprovar-se la nos tra, probablement seria 
innecessaria la seva inclusió en el text del Dictamen 1. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, vol la parauJa per a replica o ha deixa 

anar com queda? 
Passam, id,], a votació les esmenes, si li és igual 

al Sr. Quetglas que es votin conjuntament, o ho vol 
per separat? Conjunlament, poelen ser vo~ades? 

Passam a la votació de les esmenes 1857 i 1858 del 
Grup Parlamentari CDS. 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en 
contra, 38. Absteneions, 5. Queden rebutjades les es
menes que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena núm. 1864/88 del Grup 
Par1amentari PSM-EEM. 

Sres. i Srs. Dipl1tats que votin a favor, es volen 
posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vol en 
posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 7. Vots en 

contra, 28. Abstencions, 19. Queda rebu~jada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
l'article 18 del Dictament de Comissió. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar c1re ts? Gracies. 

Sres. i Srs. Dipulats que voten en contra, es volen 
posar clrets? 

Sres . i Srs. Diputa!s que s'ab s tcnen, es vol en pOSZ1r 
c1rets? Gracies. 

(Pausa) 
Res llltat ele la Votació: Vol s a favor, 47. Vo!s en 

Contra, no n'hi ha. Abs tencions, 7. Gueela aprovat l'ar
ticle 17 del Dictamen ele Comiss ió. 

Passam a votar l'arlicle 18, que no té csmenes. 
Per tant, Sres. ; Srs Dipu~at s que votin a favor, 

es volen posar drets? 
Sí, és que jo anava confós. 
Passam a votar l'anicle 19, sí, l'article 19 elel Dic

tamen de Comissió. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar elrets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimi tat. 
A l'article núm. 20 hi ha una esmena, la 1864/88-26, 

del Grup Parlamentari PSM-EEM, ele modificaeió. Per 
defensar aquesta esmena té la paraula, per part d'a
quest Grup, el Diputat Sr. Serra . 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Graci es , Sr. President. 
El text que ens ve eliu que una vegada examinats 

els fets, les actes o la documentació per la Conselleria 
ele Turisme, etc., etc., es de~erminara l'existencia o 
inexistencia d'inelicis d'infracció. Nosaltres pensam que 
no és correcte parlar d'una vegada examinats els fets, 
sinó que sintacticament i des de tots els punts de vista 
hem de parlar de valorar els fets, de necessaria valo
ració deis fets i, arnés, pensam que el que fan els ins
pcctors cunes autoritats d'una Conselleria determina
da és valorar, examinar és una fase nosaltres creim 
que ja superada en certs llenguatge legals i per tant 
pensam que en una legisla ció el corree te és parlar de 
va]oració. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que vulguin intervenir? 
Per part elel Grup ParIamentari MIXT, té la parau

la el Diputat Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Sois dir que donarem suport a aquesta esmen3, 

perque vertaderament creim que, tal com eliu el Sr. 
Serra, és un problema de valoracions, no senzillament 
el'examinar, sinó que s'ho de valorar concretament i 
aquest valor és el que s'ha de sentenciar més tardo 

Graeies, Sr. President. 

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

la paraula el Diputat Sr. Nada!' 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sí, Sr. President. 
Jo lament no estar d'acord amb el tema, cree que 

a les actes l'inspector no ha de valorar, l'inspector ha 
d'examinar els fets; crec que en el plec de carrecs és 
on ja es valora i s'aplica la normativa que s'ha ineom
plert, pero mai a l'acta, a l'acta es fa una pura i sim
ple descripció deIs fets reals que l'inspector pot opi
nar ereure que no estan d'acord amb la legislaeió vi-
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gent, pero una relació, una dcscripció, no una valora
ció, examina els fets. Després aquests fets es valoren 
d'acord amb la normativa i hem aprovat abans un ar
tiele que deia que les actes no són prava, donaran fe 
deis fe t s, pero mai no seran prava. Per tant, si les actes 
no poden ser prava, no poden ser valorats, seran exa
minats, seran constatats, pero l'inspector no pot va
lorar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentan POPULAR, té la pa

raula el Diputat Sr. Tudurí. 

EL SR. TUDURI I MARI: 
Molt rapidament, simplement, el Sr. Nadal ha ha 

dit també, primer s'ha d'examinar, després s'ha de de
terminar i després, si pertoca, s'incoara l'expedient, 
a~o és el que diu l'articIe 20 i nosaltres hi estam to
talment d'acord. Res més , votarem en contra, per tant. 

EL SR. PRESIDE'NT: 
Sr. SelTa? 
Té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí. Bé, a mi em pareix un debat un poc estrany 

el que tenim, perque si nosaltres entenem bé aquest 
articIe qui examina o qui valora és la Conselleria de 
Turisme, és a dir, la fase de I'acta de la inspecció és 
previa al que discutim aquí; en conseqüencia a nos
altres ens pareix que aquí és un fet ja de valoraeió i 
ens sembla que no parlam de les actes aixecades, ex a
minad es , si es vol dir així, pels inspectors. 

Gracies. 

EL SR. PRESID ENT: 
Acabat el debat, passam a votació l'esmena 1864/ 

88-26 del Grup Parlamentari PSM-EEM. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a' favor, es valen 

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

posar drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vots en 

contra, 48 . Abstencions, cap. Queda rebutjada l'esme
na que acabam ele sotmetre a votació. 

Procedeix sotmetre a votació l'article 20 del Dicta
men de la Comissió. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Perdó, en contra, per si n'hi ha? No hi ha ningú 

en contra, ido esta bé, esta ben ordenat per part de la 
Presidencia, que ha intult que no hi havia ,'ots en 
contra. 

Resultats ele la Votació: Vots a favor, 48. Vots en 
contra, cap. Abstencions, 5. Queda, ido, aprovat l';:¡r t i
ele núm. 20 elel Dictamen de la Comissió . 

A l'artiele 21 hi ha també una esmena mantenfll.l
da del Grup Parlamentari PSM-EEM, ele supressió. Per 
defensar-Ja, té la paraula, pcr part d'aquest Grup, el 
Diputat Sr. SelTa. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, Sr. President. 
Defensaríem les dues conj untament, aquesta i la 

següent, quc són dues esmenes de supressió i ho fa
ríem . a més, molt breument, pensant q\le al Dictamen 

de Llei que tenim aquí, en aquest Plenari, realment 
aquests dos artieles són un poquet redundants, se so
breentenen en el mateix text de la llei i sobretot nos
altres farÍem en aquest moment referencia, ens pa
reix que és a l'artiele 24, si bé amb el canvi de nu
meració pot ser que no sigui exactament aquest nú
mero. Per tant, insistir que són dues esmenes de su
pressió, perque creim qUe no fa cap falta que aquests 
dos articles figurin a la ll ei. 

Gracies. 

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

raula el Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sí; gracies, Sr. President. 
Jo, era per cridar l'atenció de la Cambra sobre la 

reelacció de l'article 21, que em parei.x que deu trac
tar-se d'un error o de qualque tipus de lapsus desafor
tunat, perque, ar;:¡ no tenc davant el text del Projecte, 
pero diu, la frase final diu «al plec de carrecs que es 
formuli per la Conselleria ele Turisme s'hi han d'as
senya lar els fets sancionables i els preceptes infringits, 
els quals poden ser els que figurin a l'acta o a qual
sevol altre orelenament vigent». Es evident que l'acta 
no és un ordenament vigent, per tant aquest «altl'e» 
no s'entén i per descomptat els fets lampoc no figuren 
als ordcnaments vigents, jo cree que aquí hi manca 
alguna cosa o !Ji ha algun CRor ele redacció . . . ' 
EL SR. PRESIDENT: 

Segons la seva intervenció, sobra la paraula «altre». 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Ni aixo, Sr. President, perque també diu «els fets, 

els q uals poden ser els que figuren a l'acta o a qualse
vol ordenament vigent», tampoc no té sentit, alguna 
COsa falla. 

(Pausa) 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, és que com que no hi ha hagut esmenes ve 

l'artic1e 21 del Projecte ele Llei del Govern, que com 
que no tenia esmenes es va ... Sí, Sr. Nadal, té la pa
raula a veure si ha ac1arim. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sr. President, per ventura «qualsevol altre que vul

neri», bastarien les paraules «que vulncri» ... . (insufi
ciencia de so) .. . Pero pareix que falta qualque pa
raula. 

'. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Quetglas, «que vulneri» va bé? 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Sí, jo crec que llavors cobra sentit a més cobra 

scntit la totalitat de ¡'art ide. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Nadal, vost !:! m'lla c!emanat la paraula o va bé? 
Es fara la correeció en el mateix article quan es 

faci la rcdacció definitiva. 
Sí, Sr. Nadal, té la paraula. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
De la traducció elel caste lla al catala hi ha una 



gran diferencia. En castelJa diu «o qualquier otro del 
ordenamiento vigente», «del ordenamien lo vigente», i 
en catala diu «o qualsevol altre ordenament vigent»; 
« de l'orelenament vigent» seria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Nada!' 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
No és qualsevol altre ordenament vigent, perque 

en castella és «cualquier otro del ordenamiento vigen
te», o sigui que la traducció pareix que no és correcta 
tampoco 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Nadal, d'ncord amb la seva suggerencia es fuá 

la traducció correcta de la versió en castella, la qua] 
cosa vol dir que fa falta que ens normalitzem encara 
un poc més, pero aixo no és tema eI'aquesta llei, és 
d'una aHra que es va aprovar aquí, en el Parlament. 

Passam, ido, a la votació de l'esmena, perque em 
pareix que la manté el Sr. Serra. 

No, en votarem una i després votarem l'altra, per
que ara som a l'article 21 i dcsprés farem el 22. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esmena 
1854/88-27 del Grup Parlamentari PSM-EEM, es volen 
posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 
posar dre ts? 

Abstencions? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 6. Vots en 

contra, 46. Abstencions, 2. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetrc a votació i passam a votar 
l'article 21 del Dictamen de la Comissió, fent les correc
cíons que s'han addult. 

Sres. i Srs. Diputats que \lotín a favor, es valen 
posar drets? 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es vol en posar 
drets? Gracies. 

PREU DE LA SUSCRIPCIú 
Un any 
Sis mesos 
Tr es mesas 
Preu de l'exemplar 

Redacció i Adminís tracíó 
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

C/ Palau Reial, 16 
PALMA DE MALLORCA 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 48. Vols en 
contra, no n'hi ha. Abstencions, 6. Queda aprovat ]'ar
ticle 21 que acabam ele sotmetre a vota ció i passam 
a votar J'esmcna 1864/88-28 elel Crup Parlamentari 
PSM-EEM. 

Sres. i Srs. Diputals que votin a favor, es valen 
. posar drets? Gracies. 

Sres. j Srs. DiplI!ats que ,"oten en contra, es volen 
posar drets? Gracies. 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 6. Vots en 

contra, 46. Absteneions, 2. Queda rebutjac1a l'esmena 
que acabam ele sotmetrc a volació i procede ix sotme
tre a votació l'article 22 elel Dictamen de la Comissió. 

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

Sres. i Srs. Diplltats que voten en contra, es vol en 
posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 
c1rets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 48. Vots en 
cont.ra, no n'hi ha. Abstencions, 6. Queda aprovat l'ar
ticIe 22 que acabam de sotmetre a votació. 

Als articIes 23, 24, 25, Disposició Aeldicional Pri
mera, Disposició Addicional Segona, Disposició Dero
gatoria, Disposició Final i Exposició de Motius no hi 
ha esmenes presentades; procedeix sotmetre'ls direc
tament a votació, que ho farÍem conjuntament si no 
hi ha objecció per part deIs Srs. Portaveus. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'articIe 
23, l'articJe 24, ]'artic1e 25, la Disposieió Addicional 
Primera, la Disposició Addicional Segona, la Disposi· 
ció Derogatoria, la Disposició Final i l'Exposició de 
Motius, es volen posar drets? 

Vots en contra? 
. Abstencions? 

Queda aprovat tot per unanimitat; tot el que hem 
votat ara, lógicarrient. 

Acabada la votació i l'aprovació elel Projecte de 
Llei que acabam de debatre, aixecam la Sessió. 

Moltes gracies i bona ni 1. 

2.000,- p es se tes 
1.000,- pessetes 

500,- pessetes 
100,- pessetes 
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