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DIARI DE SESSIONS DEL 

PLE 

DEL PARLAMENT ' DE LES ILLES BALEARS 

D, L. p, M, 770 - 1987 II LEGISLATURA Any 1989 Número 67 

1 

Presidencia 
del Molt II-Iustre Sr. Jeroni Albertí i Picornell 

Sessió celebrada dia 2 de novembre del 1989, a les 17 hores. 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI 
" 

1.- PREGUNTES: 

1) R G.E. núm. 1502/89, presentada peL Diputat Sr. Antoni Febrer i Gener, deL Grup Parlamentari SOCIALIS 
TA, amb la formulaci6 següent: 
"Ha previst el GC?vern la restitució paisatgística i preven ció de l'erosió als desmuntaments realitzats amb moti!. 
de les obres de la carretera C-721, tram Ciutadella-Ferreries?". 

2) RG.E. núm. 1503/89, presentada peL Diputat Sr. Valentí Valenciano i L6'pez, del Grup Parlamentari So.· 
CIALISTA, amb la formulació segaent: 
"Pensa editar el Govern de la CAlB el volum de Dades Balears del 1987?". 

3) R.G.E. núm. 1509/89, presentada pel Diputat Sr. loan Mayal i Serra, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
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amb la formulació segilent: 
"En quin temlÍní té prevíst el Govern de les Illes Balears que s'apliqui la suspensió de p lanejament (conse
quencia de ,'acord del PIe de la Cambra de día 24 de maig del 89) a les arees contingudes dins el Cataleg d'Es
pais Naturals, actualment en estudi pel Parlament?". 

4) R G.E. núm. i 546/89, presencada pel Diputat Sr. Danúa Pons i Pons, del Gnlp Parlamencarí SOCIALiS
TA, amb laformulaci6 segilent: 
"Pensa la Conselleria de Cultura nomenar un carrec polític com a nou Director de la Biblioteca Pública o,pel 
conrrari, pensa continuar en la Unia fins ara utiliaada de nomenar el Director d 'entre el personal funcionarial 
?", 

5) R.G.E. núm. 1547/89, presentada pel Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentan SOCIALIS
TA, amb la formulaci6 segilent: 
"Pensa la Conselleria de Cultura fer les gestions pertinents per tal d'adquirir l'arxiu de la família Oleza, .. situat 
al carrer de Sant Bartomeu, i aixÍ evitar el seu possible trasllat Jora de les Illes 1". 

6) R.G.E. núm. 1531/89, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc López i Casasnovas, del Gnlp Parlamenta
ri PSM-EEM, am b la Jormulació següent: 
"Es conscient aquest Govem que les oficínes d'in[ormació turística han estat repartint durant mesos propagan
da d'un "Centro Turístico de Buceo" en que s 'incita a practicar determinades activitats contraries a normatives 
legals?". 

7) R.G.E. núm. 1544/89, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc López i Casasnovas, del Grup Parlamenta
ri PSM-EEM, amb la formu lació següent: 
"Quina explica ció pot donar el Govem de les Illes Balears respecte del retard mu/timensua/ extraordinari en el 
pagament de les indemniaacions per expropiadons a la carretera C-721 de Maó a Ciutadella, tram Ciutade
lla-Ferreries, l'expedient de les quals va comenr;ar el juliol del 1986?". 

Il.- MOCIONS: 
1) RG.E. núm. 1485/89, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, subseguent a la interpeLlació 
R.G.E. núm. 819/89, relativa a la poUtica de Transpons Terrestres de la CA.l.B .. 

2) R.G.E. núm. 1516/89, presentada pel Grup Parlamentari MIXT, subseguent a la InterpeLlació RGE NUM. 
827/89, relativa a la Politica del Govem en materia de'Indústri(l, 

~.,.; 

I1I.- PROPOSICJÓ NO DE LLEI R. G.E. núm. 817/89, presentada pel Crup Parlamentari SOCIALISTA, re
lativa a la crea ció per pan del Govem a Fomlentera d 'una Oficina d 'Informació Juvenil. 

VI.- DICTAMEN de la Comissió d'Ordenació Territorial sobre el Projecte de llei de Substitució de Planeja
mene Urbanístic Municipal R.G.E. núm. 847/89. 

I.1.- PREGUNTA R.G.E. NUM. 1502/89, PRESEN
TADAPEL DIPUTAT SR ANTONI FEBRER 1 GENER, 
DEL GRUP P ARLAMENT ARI SOCIALISTA 

Gnkies, Sr. President. 

Sr Conseller, amb motiu del nou tra¡;at de la carretera 
C-721, del tram Ciutadella-Ferreries, s'han realitzat una se- -
rie de desmuntaments i terraplens, aOO com el rebliroent 
d'una antiga pedrera, demanarfem a veure si el Govern té 
intenció de fer una restitució paisatgística i sobretot en 
previsió de l'erosió que darrerament s'ha prodult. Es ver 
que fa molt de temps que no ha plogut, pero l'altre dia vaig 
veure que hi havia unes brigades del MOPU que feien ne
tes les fibles com a conseqüCncüi de part de l'erosió; senzi
llament demanaríem a veure si es pensa fer un poc de resti
lució paisatgística, ja que hi ha un poc d'impacte en aquella 
zona. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bones tardes. 

Comen¡;am el Plenari d'avui d'acord amb l'Ordre del 
Dia que els han repartit, comen~nt pel punt 1 referit a 
Preguntes. 

Per formular la registrada amb el núm. 1502/89, sobre 
les obres de la carretera 'C-721, tram Ciutadella- Ferreries, 
té la paraula el Diputat Sr Antoni Febrer i Gener. 

EL SR FEBRER 1 GENER: 
EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Sr Conseller d'Ordenació 



.. 
I 

DIAR1 DE SESSIONS I Núm. 67 / 2 de novembre 1989 2401 

del Territori, Sr leroni Saiz. 

EL SR CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 OR
DENAC1Ó DEL TERR1TOR1 (Jeroni Saiz i Gomila) : 

Si; muchas gracies, Sr Presidente. 

Sr Febrer, las brigadas no eran del MOPU, eran de la 
Conselleria de la Comunidad, el MOPU ya no trabaja en 
carreteras de Baleares. 

Sí, se va a hacer evidentemente lo que se hace siempre 
que hay estos desmontes y terraplenes en carreteras, que se 
intenta hacer en lo que cabe una restitución paisagística y 
que suele consistir, aparte de dar el talud adecuado al des
monte en función del tipo de terreno para prevenir la ero
sión, en esparcir tierra mezclada con semillas de pino, que 
es la forma que se ha demostrado como más eficaz para 
procurar el renacimiento. Eso, concretamente, se ha hecho 
en Mallorca en la autopista de Poniente cuando cruza por 
Bendinat y ha dado un resultado bastante positivo y lo he
mos repetido en otras y estáh naciendo en estos momentos, 
eso es lo que se va a hacer. 

En cuanto a la erosión, naturalmente hay que ver el ti
po de terreno que sale, es muy difícil hacer una previsión, 
un proyecto de lo que toca y lo habitual en nuestros terre
nos es que sea atando el talud necesario y co~struyendo un 
murete de pie, si es necesario, para que pU,~a contener las 
pequeñas "Zonas erosionadas. Afortunadaménte no tenemos 
ninguna zona que requiera procedimientos más fuertes, 
que esos í que son muy impactantes cualquier cosa que 
tenga que ser ... o gaviones metálicos, cualquier cosa de ésas 
s( que sería ímpactanle, ése no es el lema, normalmente la 
poca tierra superficial cae y lo más que se puede hacer es 
un murete de pie, que es lo que haremos en los tramos en 
que sea necesario. 

Gracias. 

1-2. - PREGUNTA RGE NUM. 1503/89, PRESEN
TADA PEL D1PUTAT SR VALENTI VALENCIANO 1 
LOPEZ, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

ELSR PRESlDENT: 

Per formular la Pregunta registrada amb el núm. 
1503/89, sobre el volum de Dades Balears del 1987, té la 
paraula el Diputat Sr Valentí Valenciano i López. 

EL SR VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gnlcies, Sr. President. 

Avui en día, per coneixer quina és la situació de la nos
tra economia, de la nostra agricultura, del turisme, de la in
dústria, és important tenir unes dades actualitzades i també 
és important que les institucions que tenen aquestes dades 
les donin a coneixer i les facilitin, per tant, a la població. 

En aquest sentit, les Dades Balears de I'any 86 ja es 
van publicar lard i les del 1987, que nosaltres sapiguem, en-

cara no s'han publicat quan, per altra banda, hi ha altres 
avaluacions economiques que tots els Diputats coneixen, 
que fins i tot fa uns dies van publicar les del 1988. 

Per tant, és en aquest sentit, a causa d'aquest endarri
ment, que nosaltres feim aquesta pregunta, per veure si 
efectivament el Govern de les Illes Balears pensa editar o 
no pensa editar el volum de Dades Balears de l'any 87. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Sr Conseller d'Economia 
i Hisenda, Sr Forcades. 

EL SR CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan) : 

Moltes gracies, Sr President. 

A la pregunta concreta és que sí, afegint després a la 
seva intervenció que teníem els nos tres dubtes entre conti
nuar o no aquesta labor. De la seva intervenció deduesc 
que hi ha una motivació per continuar; aleshores, de totes 
formes, aquesta publicació sempre sera retardada, ja que és 
un anuari estadístic que agafa dades d'altres entitats que es 
reben vuit o nou mesas després d'acabar rany . 

Aleshores, jo li contest concretament que sí, que publi
carem les del 1987, són pri1cticament a la imprenta, i jo l'in
vit, com a persona representant d'un Grup Polític interes
sat, a obrir unes conversacions on voste vulgui per veure si 
realment convé continuar aquesta publicació. La gent que 
ho fa diu que sí, jo lene els meus dubtes. 

Gracies, Sr. President. 

1-3.- PREGUNTA RGE NUM. 1509/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR lOAN MAYOL 1 SERRA, DEL 
GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR PRESIDENT: 

Pel que fa a la Pregunta 1509/89, el Sr Joan Mayol i 
Serra ha fet arribar a aquesta Presidencia una comunicació 
retirant-la. Queda, ido, retirada i passam a la següent. 

1-4. - PREGUNTA RGE NUM. 1546/89, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR DAM1Á PONS 1 PONS, DEL 
GRUP P ARLAMENT ARI SOCIALISTA 

ELSR PRESIDENT: 
Per formular la pregunta 1546/89, sobre el nomena

ment de nou Director de la Biblioteca Pública, té la parau
la el Diputat Sr. Damia Pons i Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Sra ConselJera, algun dia haurem de parlar lJargament 

'. 
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del tema de biblioteques, eoncretament d'aquesta, que no 
ha tengut una trajectoria de la millar dins la nostra area 
cultural, que correspon al Govern de la Comunitat Autó
noma. Només hi ha una mostra que les coses no van bé en 
aquesta biblioteca, la dimissió de la seva encarregada, la 
Directora que era al davant, pen), a més a més, que és el 
que motiva la pregunta, hi ha una cosa que ens preocupa: 
cls rumors insistents i que ens han arribat per conductes 
molt distints que es prctén que on hi havia un canec tccnic 
i qualificat posar- hi un carrec político No estam en contra, 
pero ens hauríem de motivar molt les raons que farien 
prendre aquesta deeisió a la Conselleria de Cultura. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula la Sra Consellera de Cultu
ra, Edueació i EsporLs. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 ESPOR
TS (Ma Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr Presiden!. 

Cree que la pregunta concreta és si pens nomenar com 
a Director de la Biblioteca Pública un carrec polític o no i 
la respos ta és no, i si voste llegeix el Butlletí Oficial vénen 
determinades exactament quines han de ser les característi
ques del responsable, per tant no és un carrec político 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damüi): 

Sr President. Sra Consellera. 

Rea lment ens alegram que no s'entri a no menar un 
c¡) rree po lít ic en aquest cas, perque es tam absolutament 
conven~uts que davant les institucions eulturals, arxius, mu
seus, biblio teques, hi ha d'haver gent qualificada i no gent 
que rep una contrapartida política a causa de la seva ads
cripció ideologica .. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Consellera de Cultura. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACrÓ 1 CULTU
RA (Ma Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr Presiden 1. 

Jo, Sr Pons, ti agrairia que pensés menys i fes córrer 
menys rumors i es preocupessin més de saber que fa la 
Conselleria. D'acord amb la legislació vigent en materia de 
Funció Pública, és la relació de lIoes de treball la que ha 
d'expressar la denominació, les característiques essencials i 

els requisits deis lIoes de treball permanents d'aquesta Co
mllnitat. 

A la relació de 1I0es de feina aprovada pel Consell de 
Govern de dia 31 de mar~ del 1989, publicada al Butlletí 
Oficial d'aquesta Comunitat núm. 119 de dia 28-9-89, hi fi
gura la pla~ de Director de la Biblioteca Pública de Palma 
i di u, aquest BlItlletí, que l'ha d'ocupar un funcionari del 
grup A, tecnic de grau superior, que ha de pertanyer al cos 
superior de l'Administració, al cos facultatiu superior o al 
cos facultatiu d'arxivers i bibliotecaris, secció Biblioteques. 
L'adscripci6 pot ser tant a I'Administració Autonomica 
com a l' Administradó de l'Estat i s'exigeix com a requisit 
ser llicenciaL en filosofia i lletres, cree que queda prou defi
nit i que no era necessaria la pregunta. 

1-5 - PREGUNTA RGE NUM. 1547/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR DAMIÁ PONS 1 PONS, DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SENYOR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta núm. 1547/89, sobre l'adqui 
sició de l'arxiu de la fimíli a Oleza, té la paraula el Diputat 
Sr Damia Pons i Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Sra Consellera, el patrimoni cultural d'aquesta Comu
nita t és objecte en determinades arees d'una alta espeeula
ció, sortosament l'area arxivística encara no n'ha estat mas
sa afectada, pe$ ja comen~a a Lenir un cert valor especula
tiu i comercial. Pot ser que aquests arxius que fins ara no 
han estat objeete d'una atendó especulativa, els arxius de 
les grans famílies de la noblesa mallorquina o grans famf
lies senyorials, puguin sortir de l'illa o puguin canviar de 
mans o es puguin sostreure als investigadors si no hi ha una 
política adequada; per aixo, quan hem tengut noticia que 
en aquest cas de la família Oleza, un arxiu deposita t al car
rer de Sant Bartomeu, hi ha b.agut gestions que sor tosa
ment no han fructificat per vendre aquest arxiu, hem volgut 
saber si la Conselleria de Cultura tenia alguna proposta o 
havia fet alguna gestió per evitar que aquest arxiu passas a 
altres mans i fins i tot sortis de l'illa. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Consellera d'Educació. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CUL11J
RA (Ma Antonia Munar i Riutort) : 

Gracies, Sr President. 

Sr Pons, no es preocupi, s'han fet les gestions, ja es van 
fer amb anterioritat de jo estar al front d'aquesta Conselle
ria í, a més, en aquests moments és impossible vendre 
aquest arxiu perque és en plet . 

l 
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EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damül): 

Sr President. Sra Consellera. 

Realment estaríem contents que aguest andu se salvas 
en base a una política cultural, no en base a un plet. Si real
ment és l'única garantia jurídica que impedeix que aquest 
andu passi a altres mans i sigui sostret del patrimoni cultu
ral de les Illes Balears, seria una mica trist, pero creiem que 
la Sra Consellera, a part d'informar-nos que hi ha un ele
ment judicial per mig, estaria disposada a donar-nos unes 
informacions més concretes de quines passes s'han fet exac
tament, plets al marge, perque aquest andu continul for
mant part del patrimoni de les IlJes Balears .. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Consellera d'Educació. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTU
RA (Ma Antonia Munar i Riutort) : 

Gracies, Sr President. 

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports va estar 
des del principi atenta a les decisions que poguessin afectar 
la integritat i la ubicació de l'arxiu de Ca n'Oleza, del car
rer de Sant Bartomeu. De manera precautoria, la Conselle
ría havia fet constar la decisió institucional d'adquirir 
aquest fons documental abans que pogués sortir de l'illa. 
Aquestes mesures es prenien entre els tecnies de l'Arxiu 
del Regne de Mallorca, que practicaven unes determinades 
accions legals pertinents a instencies del Jutjat i de resultes 
d'aquelles actuacions l'Arxiu va quedar, en el seu moment, 
precintat, per aixo Ji deia que en aquest moment era impos
sible que es vengués. Independentment d'aquest procés ju
dicial que pesa sobre aquests béns documentals, en aquests 
moments tenim un representant a la Conselleria, que el va 
nomenar la Comissió de Patrimoni, que és el Sr Mut, i tot 
aixo creiem que és suficient perque puguem tenir la tran
quil.litat que aquest arxiu no es vendnl ni sortira, a part 
que hi ha menbres de la família que s'hi oposen i cree que 
pot donar tranquil.litat a la Conselleria, ates que hi tenim 
un representant, tenir una alerta permanent i continuada i 
en qualsevol moment que aixo es resolgués tendríem la se
guretat de ser els primcrs a saber-ha i de poder-ha adquirir. 

1-6.- PREGUNTA RGE NUM. 1531/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR JOAN FRANCESC LÓPEZ 1 
CASASNOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM
EEM. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta núm.1531/89, sobre propa
ganda d'un "Centro Turístico de Buceo", té la paraula el 

Diputat Sr Joan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. 

A les oficines d'Informació Turística de Mallorca s'hi 
han pogut trobar uns triptics com aquest d'un "Centro Tu
rístico de Buceo" en que s'incita a practicar "la aventura", 
di u, del buceig. Un deis reclams destacats és el de les activi
tats sub-aquatiques i diu, concretament, mostrant una foto 
d'una submarinista que agafa una amfora romana mig en
terrada sota arena, "hi ha diverses activitats sub-aquatiques, 
voste pot realitzar for~ hobbys en el món sub-aquatic per 
al seu esplai, tals com fotografia, recollida de conxes, col. 
leccionar coses de la mar, pedres o amfores i altres activi
tats com exploració de restes de naufragis o noves zones, 
observació de peixos, agafar artefactes, etc." 

Nosaltres demanam si el Govern de les Illes Balears és 
conscient que en oficines d'Informació Turística es repar
teix una propaganda que incita a practicar determinad es ac
tivitats que, com vos tes saben, són contraries a les normati
ves legals. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Sr Conseller de Turisme. 

EL SR CONSELLER DE TURISME (Jaume Clade
ra i Cladera): 

Sr President. Sres i Srts Diputats. 

Sr López i Casasnovas, la primera notícia que hem ten
gut ha estat a través de la seva pregunta. Nosaltres no te
nim res a veure amb I'edició d'aquest fullet, no hi ha cap 
participació de la Conselleria de Turisme, supos que és un 
fullet privat i, arnés, dir-Ji que si bé supervisam les oficines 
d'lnformació Turística, aquestes oficines municipals són 
competencia del municipio Aixo no vol dir que no recullim 
la seva suggerencia i els recomanem que retirin aquesta 
propaganda. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr. Conseller de Turisme, perque cree que la 
Conselleria de Turisme ha de manifestar sensibilitat, igual 
que la de Cultura, davant aquestes situacions. Prou espo
liats ja estan els fans submarins i els pecis sub-aqwHics, de 
manera que no hi ha d'haver espots publicitaris ni institu
cionals, ni propagandes de centres privats a oficines muni
cipals. Efectivament, com voste ha dit molt bé, són compe
tencia deis municipis, peto la labor de tutela la pot exercir i 
agralm que l'exerceixi la Consclleria de Turisme. 

Gnlcies. 
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1-7.- PREGUNTA RGE NUM. 1544/89, PRESENTA
DA PEL DlPUTAT SR JOAN FRANCESC LÓPEZ 1 
CASASNOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM
EEM. 

EL SR PRESlDENT: 

Per formular la pregunta núm.1544/89, sobre el retard 
en el pagament de les indemnitzacions per expropiacions a 
la carretera C-72I de Maó a Ciutadella, té la paraula el Di
putat Sr loan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Grades. 

Sr ConselIer d'Ordenació del Territori, pel juliol del 
86 van comen<;ar unes feines que són lentes, segons la Llei 
d'Expropiacions For~oses, per expropiar uns terrcnys que 
eren necessaris per a I'ampliació de la carretera C-nI de 
Maó a Ciutadella en el tram Ciutadella-Ferreries. El pro
blema és que, com ja ha sortit reiteradament als mitjans 
d'informació, el Govern deu encara 43 milions de pessetes; 
a principis d'enguany es va assegurar que es pagarien im
mediatament, sempre segons informacions sembla que és 
en mans de la ConselIeria d'Hisenda la signatura deIs ta
lons bancaris, pero ja han passat mólts de mesos i amb legí
tima preocupació ens demanen quan cobraran aquests 43 
milions de pessetes les persones afectades. 

Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr ConselJer-d'Ordenació del Territo
ri, Sr Saiz. 

EL SR CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 OR
DENACIÓ DEL TERRITORI leroni Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr Presidente. 

Sr López Casasnovas, sinceramente nos ha llamado la 
atención que se formulase una queja sobre el retraso multi
mensual en el pago de estas expropiaciones cuando real
mente creo que podemos decir que se ha mejorado muchí
simo en el pago de expropiaciones desde que se han trans
ferido las competencias a la Comunidad Autónoma y le voy 
a decir por qué, porque nosotros ya hemos pagado nume
rosas expropiaciones que hemos realizado, mientras que el 
Ministerio de Obras Públícas del Gobierno Central todaVÍa 
debe expropiaciones de obras que hizo él, consecuentemen
te anteriores. 

El pago de expropiaciones tiene dos fases claramente 
diferenciadas, una primera es el depósito previo a la ocupa
ción que, como su nombre indica, tiene que abonarse antes 
de empezar las obras y en este caso se hizo el año 86, con
cretamente en junio o julio, y después el pago final, la in
demnización definitiva, que es un depósito previo que se 
hace, se pagan las indemnizaciones 'Por daños inmediatos y 
un depósito previo que es un cierto porcentaje del valor de 

la finca, después se hace el valor de expropiación que bien 
puede hacerse por mutuo acuerdo o bien por un acuerdo 
del Tribunal correspondiente y no se inicia habitualmenle 
el procedimiento hasta que están terminadas las obras y, 
consecuentemente, se ha visto cuál es la superficie ocupada 
en definitiva, que puede cambiar por el talud de los des
montes o de los terraplenes. Ese es el procedimiento habi
tual que se sigue siempre en todas las obras de carreteras, 
pero en este caso concreto, a pesar de no estar terminadas 
las obras todavía, en abril de este año pasado, del 89, ya se 
había terminado la explanación, se sabía ya cuál sería la 
ocupación definiitva y se adelantó el procedimiento y se fir
maron los actos de mutuo acuerdo. Eso no quiere decir que 
desde abril se deba el dinero, o sea que en abril se firmó el 
mutuo acuerdo y después lleva su tramitación, concreta
mente hay que empezar a redactar el expediente, que se re
dactó el 22 de mayo, fué aprobado el 5 de junio, se hizo la 
solicitud de habilitación de crédito, fué aprobada por el 
Consejo de Gobierno el 6 de septiembre y, consecuente
mente, tampoco se puede echar la culpa a la ~onselIeria de 
Hacienda, o sea que, como máximo, desde unos di as des
pués del 6 de septiembre obra el expediente en la Conselle
ria de Hacienda_ 

Como ve usted, las fechas más o menos van fijas y re
sulta que se va a pagar, porque yo supongo que el pago ya 
es inmediato, antes de que estén terminadas las obras, cosa 
que, como digo, es absolutamente inusual; el Ministerio to
davía debe dinero de obras acabadas hace cinco años. 

De todas formas, también para tranquilidad de los que 
tienen que cobrar, le diré que estos pagos se realizan con 
derecho a los intereses desde el día en que se ocupan los 
terrenos. Consecuientemente, aunque el pago sea tres años 
después de haber ocupado los terrenos, los intereses de de
mora se pagan desde la fecha en que fueron ocupados. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNüV AS: 

Gracies, Sr Conseller, per aquestes explicacions. No
saltres hem fet aquesta pregunta precisament perque una 
representant de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordena
ció del Territori aOO ha va asseverar, va asseverar que el 
mes d'abril ja es podrien cobrar les indemnitzacions per ex
propiacions, tenc aquí la fotocopia, com les tenc també de 
les adquisicions per mutu acord, les que no són per mutu 
acord tenen una tramitació molt més lenta, molt més lIarga. 

De tata manera li volíem dir que potser s'equivoca de 
Grup, nosaltres no defensam els interessos de cap Ministe
ri, el que ens preocupa és la imatge administrativa. Tampoc 
no ens importen ni poc ni molt ni gens els interessos de de
terrninats propietaris que s'han vist expropiats, ens preocu
pa que uns ciutadans de la Comunítat Autonoma puguin 
anar dient que hi ha una mala gestió administrativa. Estic 
d'acord que en comparació amb altres administracions pot
ser la seva és més agit, de tata manera creim que la imatg~ 
administrativa encara continua patint una mica de 11ast 1 
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que convé que es trobi aquesta solució tan aviat com sigui 
':'" possible. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Obres Públiques i Or
denació del Territori. 

EL SR CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 OR
DENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, Sr Presidente, muchas gracias. 

Yo le agradezco, Sr López, su preocupación por la 
imagen de la Administración Autonómica, a nosotros tam
bién nos preocupa y es la única razón de que yo compare 
con otras Administraciones y no con otras cualesquiera, si
no con nuestra predecesora, porque estamos haciendo un 
esfuerzo para mejorar lo que se venía haciendo, lo que no 
podemos es cambiar radicalmente lodos los procedimien
tos de la noche a la mañana, esto es imposible, pero sí pro
curamos ir mejorándolos y en este sentido creo que se ha 
perfeccionado baSlante. ¿Que todavia falta? Puede que sí, 
quizá la solución ideal sería que en el mismo momento en 
que se ocupa se abonase todo el coste de la expropiación, 
pero eso, aparte de que no está previsto así en la Ley de 
Expropiación Forzosa, es francamente difícil porque repre
sentaría que la obra no sufTiría la más leve ~¡pdificación s()
bre el proyecto inicial y usted sabe que esto :es prácticamen
te imposible, sobre todo en movimientos de tierras. 

En cuanto a las afirmaciones de un funcionario de la 
Conselleria, yo no sé si lo ha afirmado o si la prensa ha re
cogido que lo había firmado, no lo sé, pero me extraña que 
pudiese decir que en abril se cobrarfa cuando de abril son 
precisamente las fechas de este mutuo acuerdo; entonces si 
en abril se llega al acuerdo es evidente que no se puede co
brar al día siguiente, a partir de esla fecha tiene que trami
tarse todo el expediente. Ciertamente en abril se firmaron, 
a mí me han dicho el día 6 de abril, los acuerdos; a partir 
de aquí se inicia toda la tramitación del expediente, pero es 
evidente que no se puede decir- y si lo dijo, se equivocó el 
funcionario- que al día siguiente se iba a cobrar este dine
ro, esto es imposible.? 

Il-l. - MOCIÓ RGE NUM. 1485/89, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, SUB SE
GUENT A LA INTERPEL.LACIÓ R.G.E. NUM. 819/89, 
RELATIVA A LA POLITICA DE TRANSPORTS TER
RESTRES DE LA C.ALB. 

EL SR PRESIDENT: 

Esgotat el punt I de l'Ordre del Dia, passam al II refe
rit a Mocions i per defensar la núm. 1485/89, subscrita pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA i derivada de la Interpel. 
lació núm. 819/89, sobre la política de transports terrestres 
de la Comunilal Autonoma de les l1les Balears, per part 
del Grup SOCIALISTA té la paraula el Diputat Sr Josep 
Alfonso i VilIanueva. 

EL SR ALFONSO [ VILLANUEV A: 

-

Sr. President. Sres i Srs Diputats. 

No repetiré, per no cansar-los, el que ja varem dir a la 
Interpel.lació, perque crec que varen quedar suficientment 
clars 
transport terrestre de la Comunitat Autonoma, problemes 
que intentam solucionar o posar en camí de solució, per
que la solució no és maí bona de fer ni curta, ni de termini 
curt, amb aquesta Moció, pero sí volem dir una serie de co
ses que creim importants. 

En primer lloc i abans d'entrar a explicar la Moció vull 
agrair al Conseller el reconeixement de la veritat del que 
aquí se li va criticar i li ha vull agrair perque va reconeixer 
aquesta veritat d'una forma indirecta, provocant en el sec
tor més a les ordres de la Conselleria o la Conselleria més 
a les seves ordres un comunicat clarament dirigit que real
ment, a part de poc elegant, perque mai no s'han de fer uti
litzar fora del Parlament arguments que es poden utilitzar 
en aquesta tribuna, pero que en definitiva reconeixia l'ob
solecencia deIs vehicles de transport regular, la falta de ca
pitalització de les empreses, a part d'altres coses de les 
quals no importa parlar-neo La veritat és que li hem d'a
grair que via aquest comunicat ens hagin donat la raó, pri
mer tema. 

Un altre és agrair-li, i aquest és més positiu, que inme
diatament després de la interpel.lació s'hagi fet una circu
lar, no basta una circular, pero s'ha fet una circular rebuda 
per molts de transportistes sobre l'ús deis tacografs en els 
vehicles de transport regular, s'havia de fer, s'ha fet, aixo és 
d'agrair. Aixo vol dir, Sr Conseller i Srs Diputats, que les 
interpel.lacions, almanco en aquest cas, han servit per qual
que cosa, que la Conselleria es comen~s a moure. 

També he d'agrair a la Interpel.lació i sobretot al resso 
que li donaren que m'arribassin quantitat de comunica
cions i després ja en parlaré que denunciaven anomalies 
que jo supos que la Conselleria no coneix, encara que les 
fa, pero que el Conseller no coneix i qualcuna molt greu, 
després les explicaré, i ara entraré en el que pertoca, que és 
l'explicació de la Moció. 

Que pretenem en aquesta Moció? En primer lloc i tal 
com esposavem a la Interpel.lació, que la Conselleria de 
TransporLs presentí el famos(ssim Pla de Transports que fa 
set anys que s'elabora i que juntament amb aquest Pla de 
Transports ens doni els estudis que s'han realitzat per ela
borar-lo. Nosaltres sabem que s'han fet enquestes, que 
s'han fet una serie important d'estudis i que el Conseller 
ens va dir que el pla era practicament fel. Bé, que s'hagi fel 
i que aquest pla ens digui quina necessitat hi ha de trans
port regular en aquesta Comunitat Autonoma, com es tra
ba el transport discrecional, quines competencies de trans
port regular i discrecional hi ha, l'estat del transport de 
mercaderies, quantes empresses hi ha, quants de vehicles, 
quina antiguitat tenen, etc., ctc., etc., és a dir, el Pla de 
Transport Regular de la Comunitat Autónoma i els estudis 
adients i tot aixo en un termini de sis mesas. Nosaltres cre
im que després de set anys posar el termini de sis mesos no
més és per donar temps a la Conselleria, que té molt poe 
personal, per fer les fotocopies del Pla, practicament és el 
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,¡ue hauria de Jer, les fotocopies del Pla i deIs estudis perti
nents i dur-los, peró a part d'aixó feim una segona proposta 
que no és més important, peró que les seves conseqüencies 
són més perilloses i és una proposta que va cap al control 
lIe la seguretat lIels vehicles lIe transports. 

Es llbvi que el Govern té en les seves mans poder sa
ber en tol moment com estan les targetes i els visats de 
transpons de tots els transportistcs regulars, discrecionals, 
mercaderies de la Comunitat AutÓnoma; basta que els fa
mosos ordinadors que va posar en marxa el Conseller d'E
conomia i la resta de Conselleries es posin d'acord i que la 
Conselleria d'Indústria conneeti amb la de Transports i els 
dos ordinadors diguin: ara pertoquen aquestes matríeules 
de cotxes, pum, pam, pum, pum, haver de revisar. Tenen .... 
revisat o no li tenen? Si no, avisar que s'ha de revisar i si no 
es revisa en un termini cun determinat previament, lógica
ment, aturar aquell cotxe, que és I'obligació que té la Con
selleria juntament amb els serveis de tn'lnsit i de l'Adminis
tració de l'Esta!. 

Obviament també estudiar- i m'agradaria que ja ten
gués tecnicament la possibilítat de fer-ho- la implantació 
obligatória deIs tacógrafs i, sobretat, la seva utilització. Jo 
no sé si la Conselleria ja té un lector de tacógrafs, perque el 
Conseller no ens ho va dir, encara que li ho vaig demanar, 
peró esper que si no el té, com que és molt barat, I'hi com
prin molt rapidament perque pugui analitzar [il per randa 
la feina que fa cada vehicle de transport urba o almanco un 
mostreig gros, senzillament perque aixó incideix fonamen
talment en la seguretat del transport i crec que és responsa
bilitat de tots els Diputats d'aquest Parlament, de totes les 
autoritats públiques de la Comunitat Autónoma, de totes 
les autoritats públiques que lreballen sobre aquesl punt, es
tudiar el tema de lá seguretat i fer totel possible perque si
gu i la maxima. 

Obviament també varem parlar a la interpel.lació, i el 
Sr Conseller ho recordara de sistemes d'informació i de 
serveis complementaris al transpon públic, creim que és fo
namental, vaig fer una pregunta i supós que encara avui 
ningú no és capa<;: de contestar-la: Com és possible anar en 
transport regular a la Calobra? Estic segur que aquí no hi 
ha cap Dipulat que sigui capar; de contestar-la. Hauria de 
ser possible que tots els ciutadans d'aquesta Comunitat Au
tónoma i tots els visilants de l'ilIa tenguessin possibilitat
possibilitat no vol dir que ha sapiguen- possibilitat de saber 
com anar a la Calobra, com anar a Inca, com anar a Lluc
major o com anar a Son Cervera sense necessitat d'haver 
d'utilitzar el transport discrecional, entre altres coses per
que l'excursió és molt més cara que el transport regular i -
s'hauria de poder donar opció a l'usuari, perque en definiti
va el transpon públic i de viatgers és en funció de l'usuari i 
no del transportista, de poder utilitzar el transport alterna
tiu que li doni la gana, sabent com el pot utilitzar, aixó és 
molt important i lógicament no ho pot fer la Conselleria 
sola, peró jo estic segur que si la Conselleria empeny posi
tivament tots els transportistes d'aquestes illes per fer in
formació coordinada, servei complementari de transports 
en aquesta Comunitat Autónoma amb subvencions, amb 
ajudes, amb col.laboració, es perfeetament possible donar, 
en el termini d'un any, una completa informació del trans-

pon regular, una completa cobertura de serveis comple. 
men laris de transports, si no es fa sera per dcsídia, per falta 
de voluntat política, perque no interessa que s'utilitzi el 
transport regular. 

1 en tercer !loe un altre tema també molt positiu, que 
la Conselleria informi de manera periódica tots els trans
portistes, perque no tots poden accedir a aquest tipus d'in
formació o de legislació, de la normativa que constantment 
treu la Comunitat Autónoma sobre seguretat. 

Es evident que és una Moció que hauria de ser subscri· 
ta totalment i unanimement, perque qualsevol altre postu
ra es Ilegira com que no interessa la seguretat o no interes
sa el transport públic regular, discrecional i de mercaderies 
o que realmen! passa el que nosaltres vare m dir alla, que 
nosaltres creim que pass a, que la Conselleria és un afegit a 
aquest Govern i no té altra funció. 

Pcr tant, aquesta Moció intenta, i no em vull allargar, 
que s'inicü una nova etapa en el transpon terrestre d'a
questa Comunitat Autónoma, una nova etapa que serveixi 
per millorar aq uest transport i per vigilar que es compleixi 
la normativa dins la Comunitat Autónoma, que es corregei
xin rapis[ssimament i no tornin a ocórrer coses com que 
pensionistes tenguin targetes de transports, que es corre· 
geixi rapidament que hi hagi morts que tenguin targetes de 
transports, perque aixó, Sr Conseller, és una cosa que ni 
vos te ni ningú no es pot permetre, no es poden donar tar
getes a morts, no es poden donar targetes a pensionistes, i 
aixó no són paraules, aixó és la realitat i com que no m'a
gradaria donar noms des d'aquesta tribuna deixaré dos 
exemples d'aquest cas per si després el Conseller els vol 
consultar el President del parlament, un exemple d'una tar
geta a unmort t-'un exemple d'una targeta a un pensionista. 

Res més, moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller de Transports. 

EL SR CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPOR
TS (Pio Tur i Mayans): 

Graeies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Aquest plantejament que vostes acaben de sentir en 
aque¡;ta Moció és tremendista, no sabem amb qui ens com
param en aquest moment, no ho sabem, tal vegada algun 
dia ha sabrem, peró en tol cas s'ha de fer una afirmació da
vant aquesta respectable cambra i és que existeix realment 
una nova etapa del transport regular de viatgers a la nostra 
Comunitat que ve condicionada per la promulgació de la 
LOT, de la llei d'ordenació deis transports Terrestres i 
també hem de dir que un deis condicionants essencials de 
l'aplicació d'aquesta LOT, un deIs condicionants de la seva 
aplicació estricta indubtable quant a algunes situacions i a 
alguns principis d'aplicació, és l'aprovació del seu Regla
ment, que permetra el desenvolupament absolut i complet J.. 
d'aquesta llei i he de lamentar que aquest Reglament en
cara no s'hagi pogut aprovar tot i que nosaltres hem de-
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mostrat sernpre davant el Govern Central un interes rnolt 
gran perque aquest Reglarnent es defineixi finalment sobre 
els punts que, com poden vos tes imaginar, són els més po
lemics i més difícils d'interpretar. 

Com ha dit molt bé l'Il.lustre Diputat Sr Alfonso, la 
so lució deis problemes de transports no és ni f:lcil ni curta, 
efectivament ha dit una veritat molt gran. Tampoc no és 
cert que ningú utilitzi fora del Parlament informació ni ten
gui actuacions que no li corresponguin plenament en base 
al dret de la seva funció. No sé a quins comunicats es refe
reix el Sr Diputat, ho pot dir, si vol, peró jo no he fet cap 
comunicat ni he impulsat cap actuació a la quaL no cregués 
que tenia absolut dret atesa la meya condició de Conseller. 

Quant a enviar circulars, és una actuació, és un Mbit 
que la nostra Conselleria i crec que de sempre, pero espe
cialment des que un servidor hi som, es fa amb molta fre
qüencia i per tant consider que aquesta actuació, aquest M
bit d'enviar circuLars als transp0rlistes entra totalment dins 
algunes de les qüestions a que fa referencia la Moció, que 
són la informaci6 millor als transportistes. 

M'agradaria fer una referencia puntual als punts de la 
Moció presentada i sobre aixo voldria dir el següent: l'únic 
Pla en el qual pot intervenir el Govern de la Comunitat 
Autonoma en funci6 de les competencies constitucionals i 

. estatutaries és aquel! que contempla els tr$sports terres
tes; el que no es pot admetre és que l'elaboració d'un Pla 
de Transports es pugui fer en sis mesas quan és una qüesti6 
tan complexa i on s'han de tenir en compte tants estudis 
parcials i sectorials. 

Tecnicament, l'elaboració d'un pla ha de consistir en 
una serie escalonada d'estudis sectorials, com he dit, i la se
va complexitat, així com les seves exigencies, suposen un 
enorme cost que en aquest moment la Conselleria no pot 
abordar d'una menra exclusiva. Per tant, la Conselleria té la 
seva estrategia, que diré d'aquí a un moment, per a l'elabo
raci6 d'aquest Pla. 

Atesa aque~ta complexitat a la qual m'acab de referir, 
aquesta Conselleria ha de dir que fíns i tot abans que un 
servidor n'estiqués aL front ja s'havien efectuat una Memo
ria i unes Conclusions pel Sr Pedro Alba en el període pre
autonomic. A continuació la Conselleria, d'acord amb el 
Ministeri, va acordar un estudi que s'ha realitzat i és en fa-

·.se d'elaboració de conclusions, que es titula Un dimensio
nament d'una red optima del servei regular de viatgers per 
carretera de Balears, fet per Consultrans Eiser, i que com 
die és conclos. La veritat és que nosaltres, a la nostra Con
selleria, no hem ocultat mai cap informació a aquesta Cam
bra, que respectam i valoram en el que representa, pero no
saltres aportarem la informaci6 que ens demanin. El que sí 
puc dir és que en aquest estudi s'afirma d'una manera explí
cita que la red viaria i el sistema de transports terrestres de 
pasatgers regular de la nostra Comuinitat Autonoma és un 
deIs millors de l'Estat Espanyol. 

En aquest moment també s'ha posat en funcionament 
un estudi tarifari del servei regular de viatgers per carretera 
de Balears, que també és en fase d'execució el contracte del 

qual ha estat adjudicat pel Ministeri de Transports a Con
sultrans Eiser, en aquests moments s'ha iniciat un estudi 
sobre FEBE, sobre els ferrocarrils de via estreta de Balears, 
encomanat a l'ampresa SENDA 3, en col.laboració amb la 
Conselleria; tenim també pendent d'aprovaci6 i sol.licitada 
i creim que en fase molt madura feta per la Conselleria 
perque es realitzi un estudi sobre el servei d'auto-turismes, 
taxis, i també estam d'acord amb la Conselleria d'Obres PÚ
bliques i Ordenaci6 del Territori per realitzar un estudi so
bre I'adequació de la xarxa de carrete res de Balears al ser
vei de transports terrestres regulars de la nostra Comunitat 
Autónoma. Tenim la intenció de realitzar, tot d'una que els 
mitjans ens ha permetin, un estudi sobre els transports dis
crecionals i finalment pensam, a carrec de la mateixa Con
selleria i del personal tecnic que sigui necessari utilitzar, fer 
una integració i una interrelació d'aquests diferents estudis 
sectorials en una síntesi coherent que ens sembla que sera 
un bon estudi d'un Pla de Transports per a la Comunitat 
Autonoma de Balears. 

Per tant, aquest estudi que s'ha fet amb estudis secto
rials que ja s'han realitzat, uns altres que es realitzen i uns 
altres que es projecten, cree que responen a la demanda 
que ha fet el ponent de la Moció ja que, tant aquesta Con
selleria actualment com amb el Conseller anterior ja havia 
iniciat un treball que díns les possibilitats, que és un princi
pi que sempre s'ha de tenir en compte, quines són les possi
bilitats, era ja en realització i que creim que podrem portar 
a terme, ara bé, no en sis mesas, perque sis mesos és un 
temps que consideram absolutament insuficient. Segura
ment a finals de l'any que ve, de l'any 90 o fins i tot dins el 
91, podrem tenir aquest projecte que he exposat d'una ma
nera molt escarida realitzat i acomplit. 

Quant al punt 2, logicament a la Conselleria li preocu
pa moltíssim la seguretat, creim que la seguretat és un bé 
mai no ates suficientment perque hi pot anar la vida de ciu
tadans i, per tant, ens preocupa tant com pugui preocupar 
al Sr Diputat que presenta la Moció, pero per aixo és molt 
important delimitar bé els camps de responsabilitat. L'ac
tuació en materia de seguretat no és solament competencia 
del Govern Balear, sin6 que la seguretat vial és també com
petencia de la "Jefatura Provincial de Tráfico" i, per tant, 
de l'Administració Central. 

Naturalment, puc informar amb tota exactitud que la 
coordinació, el dialeg, els contactes i la cooperació amb 
aquesta institució, amb la Guardia Civil i amb 10ts els al
tres estaments que tenen responsabilitat sobre la seguretat 
en el transport és absoluta i completa. 

Quant a la relaci6 amb la Conselleria de Comen;: i In
dústria, és també molt bona; el control en I'aspecte tecnic 
de la utilització deIs vehícles, que permeti la utilització cor
recta, legal i legítima deis vehicles, respon a les revisions 
tecniques periodiques que exercita la Conselleria de Co
men;: i Indústria, només em el cas que aquestes revisions si
guin positives es concedeix targeta de transports o s'auto
ritzen els transports desl vehicles determinats. 

Jo reiter que aquesta actuació és totalment i satisfacto
riament coordinada. 
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Qua nl a l'apa rta! B del punt 2, el Govern Autónom 
no és competen! en el co ntrol de les hores treballades pels 
conductors, de dedicació a l'empresa, sinó solament en 
aquelles hores que es dediquen a la conducció deis vehicles 
i he de dir que el tacograf s'ha implantat i s'ha cxigil i s'o
rienten els conductors i els transportistes vers la seva im
plantació, i també la Conselleria té aques ts recursos per 
poder exigir l'ús correcte i la in terpretaci6 d'aquests en
ginys o caixes negres de la conducci6 en vehicles de trans
pons d'una manera creixent, d'una manera cada vega da 
més perfecta. 

M'agradaria dir també que des de sempre, almenys des 
de fa anys hi ha una completa, exhaustiva i recíproca infor
mació entre els concessionaris de transpon regular i la 
Conselleria de Treball i Transports. No s'ha d'oblidar que 
les consessions s6n de servei públic i en complimenl de la 
normativa de contractes de I'Estat, de transports i de tot el 
que sigui aplicable a materíes relacionades amb el trans
port, amb les seves condicions i amb les delimitacions deis 
drets i obligacions que vénen determinats en els plees de 
concessions d'aquests serveis. Crec que ni tan soIs no pro
cedeix el debat d'aquest punt ja que la Conselleria de Tre
ball i Transports té un complet sistema de dialeg, de coope
ració i d'informaci6 com es pot constatar a través del sec
tor, pero en tates aquestes qüestions que es presenten a la 
Moció hi ha un fans al qual ja em volia referir una mica 
més concretament. 

El transport és realment una activitat molt complexa, 
moll dinamica i que cadascú la veu segons el vidre que té 
davant els ulls, fins i tot aquells que no usen uBeres nOf
malment també tenen una coloraci6. Es fonamenta sobre 
tres eixos molt importants, el primer és un eix de mitjans 
economics que per raons ben conegudes d'aquest Parla
ment no es poden utilitzar en la quantitat, en el volum que 
desitjaríem tant des de la ConseIleria com de tot el Govern; 
llavors també hi ha una actitud moral de responsabilitzaci6 
i de preocupaci6 per la seguretat deIs usuaris que no in
cumbeix tan sois al transportista sinó a tota la societat i no 
solament a I'Administraci6, sinó d'una manera molt directa 
sobre la gestió empresarial i sobre tot el personal tecnic 
que la protagonitza. Vull dir aquí, com tots hauran endevi
nat, que es tracta d'un transfans d'educació i de respecte 
mutu entre els ciutadans, vull dir amb aixó que és una apli
cació atomitzada de la llibertat de molts individus i, per 
tant, cada circumsl1"lncia i cada cas és en funció d'aquesta 
educació i també és en funció de la seva interpretació. 

Jo voldria dir una vegada més que ens hem de saber 
guardar i apeLlo a la sensatesa ben demostrada de tots els 
membres d'aquesta Cambra, que hi ha un doble joc que 
consisteix a disculpar el qui té responsabilitats determina
des de certes deficiencies per ser titular de les atribucions 
de l'estat i canega la culpa sobre sectors administratius, so
bre aspectes en que no lenen atribucions o que encara no 
se'ls han transferit. 

Hi ha també un problema de legalitat, sobre el qual 
s'ha de mencionar el Reglament que permetra una aplica
ció exacta, puntual i precisa de la LOT i lamentar una vega
da més que aquests límits una mica confusos encara no 

s'hagin aclarit i les dues Administracions, Autonómica i 
Central o Estatal, estiguin una mica embullades en certs If- r 

mits. Des de la Conselleria es fa una informació amplia i 
puntual en tots els sectors i es manlé un dialeg i una COor
dinaci6 eficients que permctcn mantenir un nivell de Cor
recció i de seguretat en el transport que sens dubte anira en 
augment, com ja es reconeix; també una inspecció i una vi
gilancia puntuals que fa uns mesos, en el que va d'aquest 
any en curs, s'ha rcconegut per part deis mateixos transpor
tistes i de molts de municipis afectats, i no oblidem una co-
sa, que tant l'acció legisladora propia deis Parlaments com 
l'aplicació d'aquesta legislaci6 es fonamenta i precisa en la 
capacitat d'interpretar la realitat, que és una mestra molt 
important. 

Pareix estrany, fins i tot, que ha hagi de recordar aquí 
a determinades persones la importancia que lé aquesta in
terpretaci6 de la realitat. La llei i els seus reglaments, des 
del punt de vista del Govern, s'han de basar en la prudencia 
i no en la violació de la sintaxi o en floreigs fora de lloc. 

Moltes gracies , Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Conseller. 

Té la paraula el Diputat Sr Josep Alfonso i Villanue-
va. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. Sr. Conseller. 
.", 

Em result{ sempre difícil no seguir el seu raonament, 
que el seguesc bé, sinó seguir la relació del seu raonament 
amb el que li proposam i em resulta difícil perque a vega
des té poc a veure. 

Es ver, Sr Conseller, que hi ha una LOT i un Regla
ment de la LOT, pero no és manco ver que voste l'hagués 
pogut fer, que s'ha de fer el Reglament de la LOT, peró no 
és manco ver que vos tes, la Comunitat Autonoma té com
petencia per fer-lo, i la demostració més evident que té 
competencies per fer-lo és que respecte de dos articles fu
turs del Reglament de la LOT, que són dos articles de la 
Llei d'Ordenació de Transports Terrestres, vos tes ja han fet 
un Decret, només per aturar els Ajuntaments, peró han fet 
el Decret. Si volen un Reglament, el facin. Que no tenen 
capacitat? Aixó és una aItra historia, ja ho sabíem, pero no 
esperin el Reglament de l'Estat, vostes poden fer el Regla
ment, tenen competencies. 

Pla de Transports? Jo no sé que vol que li digui, Sr 
Conseller, no sé com vol que li digui que fa set anys aquest 
cantet que voste fa ens l'han fet el Conseller anterior í VOS

te a Comissí6 fa dos anys i mig, la mateixa canc;oneta, ja no 
és una caur;Q de moda, ja ha passat de moda. fa set anys que 
ens diu el maleix. Ara té un Pla de TTansports de no sé qut 
que Consullrans diu que el tIan por! d'aquf esta molr bé, e} 
dugui, encara que siguin qualre fulls mals feLS , el dugUl, 
perque el Conseller anterior seu, el Sr Font, i vos te varen 
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prometre que aquest Pla de Transports el tendríem abans , 
a finals de l'anterior Legislatura, ara a principi d'aquesta 
Legislatura, ara voste ja promet a finals d'aquesta Legisla
tura, la veritat és que la impressió que tenim és que, evi
dentment que sis mesos no són suficients per fer un Pla de 
Transports, pero set anys, sí, i fa set anys que en parlam i 
que prometen que tendrem un Pla de Transports Terres
tres, de Transports Terrestres, no hem parlat d'altres i tota 
la competencia, tota, és de la Comunitat Autonoma i no 
hem parlat d'alLre tipus de transports, hem parlat de Trans
ports Terrestres. Tota la competencia, per tant deixi anar 
excuses, digui no vul! presentar un Pla de Transports en sis 
mesos, no el tenc fel, tot el que els he dit eren rondaies, tot 
el que els va dir el Sr Font eren histories xineses, tot el que 
vulgui, ens digui tot aixo i nosaltres el creurem i ja no hau
rem de creure que l'any que ve o l'any 90, o l'any 92 o no sé 
quan tendrem un Pla de Transports. 

La veritat, Sr Conseller, és que en aquest tema és ab
solutament increible, no el podem creure, són massa histo
fies iguals que ens han contlH durant set anys voste i el Sr 
Font. 

Respecte deIs punts concrets deIs altres temes, Sr Con
seller, jo ja sé que hi ha competencies de Transit i d'Admi
nistració de Trcball dins la coordinació possible de temes 
de seguretat i li ho die al B, ho llegeixi bé, die "control 
d'hores treballades per conductors vigilam,Ja implantació 
obligatoria del tacometres i la coordinaci6 'entre la Conse
Heria de Transports i [' Administració de [,Estat competent 
en materia de Transit i de Treban", no que tengui bones re
lacions, no que parlin per telefon, coordinació en aquesta 
materia, coordinació en aquesta materia. 

Que vos te va agafant mitjans? No m'ha contestat ni si 
té un lector de tacügrafs, pero hi ha molt més. A voste li 
pareix que el control de seguretat és adequat i que la rela
ció entre la Conselleria d'Indústria i voste és adequada- o 
la Conselleria de Transports, vos te no, per favor, no m'a
grada personalitzar- quan aquest estíu ens assabentam per 
casualitat, pero ens assabentam que una empresa de trans
ports, no l'esmcnt, circulava amb 26 vehicles sense haver 
passat l'ITV? A voste li pareix que aixo és coordinaci6? Sr 
Conseller, jo no vul! de cap manera i aquesta Moció no ho 
pretén que aturin el transport que no tengui ITV sempre 
que puguin haver-los avisat que han de passar aquesta revi
sió i que s'aturara un cotxe si no passa la preceptiva revisió 
tecnica; a posta li díc coordinin Indústria i voste els digui 
aquest cotxe ha de passar revisió cada quatre mesos, perque 
les targetes no els ho dóna cada quatre mesos, ha de passar 
revisió cada quatre mesos i, per tant, s'avisa als transportis
tes vehicles PM no sé i no sé quants, cada quatre mesas re
vísi6 i ITV, si no l'ha passat podra dir a la Conselleria 
aquest vehicle no ha passat revisió, li ho podra dir, aixo és 
la la coordinació, no que parlin per telCfon, ja ho sé que 
s'entenen bé, són del mateix Govern, només faltaría aixo, 
pero es tracta de mesures positives de cara al fel que no pu
gui passar que una empresa es trobi amb 26 vehicles sense 
haver passat ITV, sigui la que sigui. 

El tercer punt. Per favor, Sr Conseller, jo ja no sé si és 
que no ho vol llegír o no ho vol llegir bé o no li convé lle-

gir-ho M, peró aquí no parlam de la informació que té la 
Conselleria deis transportistes, evidentment que la té, no 
faltaria més, no tota, pero vaja, evidentment que l'ha de te
nir, del que parlam és d'informació als usuaris, que aquests 
no la tenen i el transport és per traslladar unes persones, 
transport de persones, d'un lloc a un altre, no perque la 
Conselleria tengui informaci6. 

L'objectiu del transport és que un viatger, una perso
na, un senyor pugui anar d'aquí ana, aixo és I'objectiu del 
transport, no que voste tengui documents i a posta dema
nam que d'acord amb els transportistes, perque no es pot 
fer en desacord amb ells, sinó d'una forma coordinada, vos
te coordini les accions perque els usuaris, els ciutadans d'a
questes illes tenguin possibilitat de coneixer quina és la xar
xa aetual- ja veurem la futura- de transports de les Illes, 
quines freqüeneies tenen, quins intervals de parada hi ha, 
on hi ha parades, etc., etc., i que juntament amb aixo, igual 
que el que ara fa l'Ajuntament de Calvia, hi hagi una acci6 
perque els serveis complementaris es prestin als usuaris. 

Entengui-ho, Sr Conseller, el transport, jo entene que 
a voste li eosti entendre-ho, pero el transport és un tema 
d'usuaris no d'empresaris de transports, no d'aquests se
nyors que el venen a veure cada dia, sin6 d'usuaris; si no hi 
hagués usuaris no importaria que hi hagués transport, lle
geíxi bé el que diu el punt 3, es refereix als usuaris en coor
dinació amb la Conselleria i els transportistes. 

Del 4 no m'ha dit res i jo no puc pensar que la Conse
\leria no tengui tota la normativa europea en materia de 
transports, supos que la té, per tant no costaria res que via 
circular, que en fan qualcuna, no massa, pero en fan qual
cuna, diguessin a tots els transportistes: ha sortit al Butlletí 
tal de la' Comunitat Europea o els envii aquesta fotocopia 
en materia de seguretat de la Comunitat Economica Euro
pea, directrius i reglaments, uns obligatoris i els altres no 
obligatoris fins que els ratifiquin. 

Finalment, Sr Conse\ler, jo li deman una altra cosa a 
part que aprovi tot aixó i que si no ho aprova ho posi en 
practica, m'és igual, pero com a mínim ho posi en practica, 
jo li deman una altra cosa: que vigili molt el que li he dit 
abans, perque el que li he dit és ver i si demana les dades al 
President voste ho podra comprovar dema a la seva Conse
lleria. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller de Transports. 

EL SR CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPOR
TS (Pio Tur i Mayans) : 

Gracies, Sr President. 

En primer \loe voldria dir que la Conselleria i aquest 
Conseller especialment es preocupen de totes les violacions 
que es puguin fer deIs reglaments o de les normes vigents, 
tant europees com estatals i m'cstranya una mica sentir a 
dir que hi ha vint-i-sis cotxes que circulen sense l'autoritza
ció corresponent. Jo he dit i he fet saber sempre des de la 



2410 DIARl DE SESSlO NS / Núm. 67 I 2 de 11 vembre 1989 

ConselJeria que agraíem les denúncies de Lo ta irregulari tat 
que es pugui detectar. 

Quant a I'es tudi de Consultrans, que vos te, Sr Josep 
Alfonso, sembla que posa en dubte el que jo he afirmat so
bre aquest estudi, el ten im soJ.licitat pel seu Grup i al seu 
mament i dins el termini corresponent sera facilitat a 
aquest Parlament, per tant ja sap que ens trobam absoluta
ment a la seva disposició, jo no ho negat mai. 

Per altra handa, també dóna a entendre que certes 10-
calilats, cenes poblacions o nudis urbans, com per exemple 
la Calobra, que ha esmentat voste, segons l'esludi de Con
sullrans només té 27 habitants i és ben evident que una xar
xa de transpon regular de passatgers no pOI atendre tots 
aquests nuclis urbans, en poques paraules, hi ha d'haver 
una relació entre el bé públic i el cost d'aquest servei i si, 
com diu voste, és ben ates pel transport discrecional, no sé 
si hi ha una necessitat tasn gran d'haver d'aplicar altres me
sures. 

El que jo li agrairé, Sr Diputat, és que tengui una mica 
de paciencia, perque aquest estudi sobre un Pla de Trans
pons de la Comunitat Autónoma entrara dins el termini 
que jo \i he afirmat aquí i li podem demostrar que secto
rialment ja el tenim bastant avanc;at. 

Finalment, lamenl que vos te entengui tan malament 
les meves paraules, pero no tenc cap desig ni cap necessitat 
d'ocultar res ni de passar per alt cap de les seves afirma
cians. La nostra Conselleria i un servidor estam disposats a 
oferir-li tota la informació i esper una correspondencia de 
tots els ciutadans a fer saber guines són aquestes deficien
des que puguin trobar, perque seran atesos. 

Grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deIs Grups parlamentaris que vulguin 
intervenir? 

Té la paranla, per part del Grup MIXT, el Diputat Sr 
CarIes Ried. 

EL SR RICCl 1 FEBRER: 

Grades, Sr. President. 

En definitiva, les prapostes d'aquesta Moeió en prind
pi totes ens semblen prau eorrectes, si bé és veritat que no 
entenem massa que al primer punt, el senyor representant 
del Partit Socialista ja digui per endavant que eH sap bé 
que en sis mesos no es pot fer; per tant, si en sis mesos no 
es pot fer, val més que no ho presentem així, sinó donant-lí 
el temps que vastes, que són més tecnics, creguin necessari 
perque es faci. 

Per tant, jo cree que hauríem d'arribar a un punt con
cret de dir el temps suficient perque es pugui fer. Sobre els 
altres punts, el segon, el tercer i el quart, jo he de reconei
'er que cree prau interessant tot el que diuen, si bé les pa-

raules del Conseller, en pan, sembla que tat es va cobrinl. 
Jo die que si es cobrcix no hi ha massa problema per votar
ho a favor i en definitiva cree que s'ha d'estudiar i que s'ha 
de tenir un sistema prou ordenat perque no hi hagi proble
mes de no ten ir en compte si aqucsts 26 vehicles famosos -
s'han controla ts o no, hi ha mecanismes prou perfectes avui 
en dia i no cars perqué ac;o es pugui dur a terma, per tam 
no hi veig altre inconvenienl. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup parlamentari POPULAR, pcrdoni, 
per pan del Grup parlamenlari PSM-EEM, té la paraula el 
Diputal Sr Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR SER RA 1 BUSQUETS: 

Gril.cies, Sr. President, i penló, havia aixecat el bra~ 
dre t i es veu que no I'havia vist. Tímidament, aixo sí. 

Bé, la Moció que e l PSOE ens ha presentat és lecnica
ment correcta, pensam que no es pot dir d'altra manera i 
creim que, a més a més, s'ha fet amb un coneixement de 
causa des d'un punt de vista estrictament tecnic, pero a no
sal tres, em permeti dir-ho Sr Alfonso, ens ha semblat una 
mica suau, una mica institucional, una miqueta, com ho di
ria?, no magra, perque tecnicament és ben feta, pero una 
mica sense entrar al fons de la qüestió, si bé que voste n'ha 
parlat, voste ha parlat d'usuaris, que és el tema fonamentaI. 
El transport públic és dolent, aixó és ciar, no hi ha una pre
ocupació per part d'aquest Executiu perque aixo es rectifi
qui, amb el Sr f.pnt ja tenguérem debats anteriors {?ensam 
que bastant crus al respecte sense aclarir res mal, aix6 tam
bé és veritat; creim, el nostre Grup, que vos tes avui han fet 
una cosa moIt interessant que és que un aspecte marginal 
de l'acció de Govern ha sonit aquí enmig, de transports no
més n'hem parlat dues o tres vegades i sempre ha estat per 
deficiencies greus o per privatitzacions deIs serveis que ha 
anat fent I'Administració Autonomica. 

Per tant, creim que hi ha hagut un merit, que ha estat 
dur un tema un poe marginal de l'acció de Govern, imagi
nam que aixo de transports públics preocupa poc a la majo
ria actual d'aquesta Comunitat Autonoma, a nosaltres sí 
que ens preocupa perque pensam que és dolent i amb mol
tes irregularitats i que no convida en absolut a utilitzar el 
transport públic quan hauria de ser uns deIs objectius, en 
unes illes tan petites com aquestes, que un Govern s'hauria 
de marcar. Hem de parlar i molt d'usuaris, esperem que si 
es fa el que diu aquesta Moció en puguem parlar en pro
funditat, ja que no es planteja gaire, i nosaltres, Sr Conse
ller, que el respectam moltíssim i que sempre escoltam amb 
molta atenció les seves paraules perque són plenes de filo
sofia i de bons sentiments, tanmateix li volem dir sues coses. 

La primera, que les denúncies que es fan de mal trans
port en aquestes illes, sobretot a Mallorca, no són tramíta
des correctament per la seva Conselleria; vos tes fins i tot 
varen fer un Decret, el famós Deeret del qual ha parlat el 
Sr Alfonso es re feria a diversos Ajuntaments, per exemple 

-

r 

r 



D(ARI DE SESSIONS I Núm. 67 I 2 de novembre 1989 2411 

el de Manacor, on hi ha una iniciativa, un intent de millo
rar un transport públic amb una cooperativa, etc., etc., i 
voste fa un Decret per evitar tot aixo que es posava en mar
xa i afavorint una empresa concreta, una empresa que· ha 
estat objecte de moltes denúncies quotidianament per part 
deIs usuarís, denúncies que vostes no han tramitat. 

Nosaltres no estam ni a favor ni en contra de cap tipus 
d'empresa concreta, el que sabem és que quan hi ha denún
des vos tes les han de tramitar. Per tant, veim unes contra
diccions gravíssimes entre el que voste diu i l'actuació quo
tidiana de l'area de transports del seu Executiu. Per tant, 
nosaltres creim que el que proposa el PSOE dins una in
mensa moderació és una cosa que pot ser positiva, que pot 
anar bé, pero rectifiquin la política de transports, que és 
ben necessari. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Cons~ller de Transports. 

EL SR CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPOR
TS (Pio Tur i Mayans) : 

Gracies, Sr President. 

Sr Diputat Sebastia Serra, li vull agrair les paraules de 
bona voluntat que m'atribueix. He de nega! aquí pública
ment que el Decret de Coordinació de Competencies que 
vilrem aprovar en Consell de Govern sigui un Decret que 
tengui intenció d'impedir a un Ajuntament el normal exer
cici de les seves competencies, el que demanarem a aquest 
Ajuntament era que coordinés els seus projectes amb altres 
concessions que eren vigents en aquell moment i que ente
níem que ens hi obligava la LOT, especialment l'article 72 .. 

Nosaltres no tenim cap reserva per a les competencies 
municipals legítimes, el que no podem tolerar, com a acció 
de Govern, és que facin de manera unilateral trepitjant 
drets que poden ser de concessions vigents i el que varem 
fer amb aquesta aprovació d'aquest Decret era insistir i sol. 
licitar a l'Ajuntament de Manacor que es volgués asseure a 
una taula de dialeg i de negociació a fi d'arribar a un acord, 
que crec que és un objectiu prou civilitzat i prou democra
tic. 

No puc acceptar tampoc que el Decret tengués per ob
jeetiu sortir fins i tot a regular d'una manera inminent 
aquesta actuació, aquest Decret havia de sortír d'alguna 
manera, entenem que és una competencia plena de la Co
munitat Autonoma i per tant el varem fer en el moment en 
que ereiem que s'havia de fer i som la segona Comunitat 
Autonoma, després de Catalunya, que l'aprova. 

Tüt el que sigui coordinació em sembla que és una pa
raula prou significativa del que és el procediment demücra
tic i la convivencia i nosaltres estam permanentment oberts 
a negociacions. Si les coses es volen fer d'una manera unila
teral, nosaltres creim que hem de defensar els drets i les 
competencies de la Comunitat Autonoma i aixo és justa
ment el que hem intentat fer i també ens mereixen mmolt 
de respecte les empreses de transport públic i les de trans-

port privat. per tant, nosaltres hem actuat entenent que fe
iem el nostre deure. 

Quant a le denúncies i les irregularitats o altres defi
ciencies que es puguin notar en el transport, crec que de
mostram prou bona voluntat i aquí el tom a agafar de la se
va paraula, per resoldre aquests casos i hem de saber que 
deis fets al que es diu hi ha una gran distancia i que les co
ses que ja es realitzen, pot ser que venguin de temps invete
rats algunes deficiencies, que feim un esfore; molt gran, ab
solut, crec que prou intel.ligent, prou tolerant i prou res
pectuós pels drets deIs altres per anar-ho eorregint i tenim 
fins i tat testimonis molt importants que assumeixen i ac
cepten que es van corregint. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. 

Sr Conseller, ja tornam a ser a les bones paraules i les 
bones intencions. El convidam que quan vulgui presenti a 
la Comissió Parlamentaria co~responent quins són els argu
ments jurídics que obliguen, a partir de la Llei d'Ordenació 
del Transport, a fer el que vostes han fet. Ens agradria un 
debat en profunditat jurídic i, a més a més, aquesta in ter
venció seva m'ha agradat molt, es veu que havien preparat 
la cosa per aquí, el Sr Alfonso no hi havia entrat i vostes 
han quedaL una mica amb una altra cosa. Ha estat bé, ha 
estat molt interessant, pero evidentment avui, no ha sé, pot 
ser forc;at, pero si vol introduexi en una altra intervenció 
del Govern el debat sobre la Llei d'Ordenació del Trans
port, que estam ben disposats a assumir-lo amb tates les 
conseq üencies. 

Segon, vos tes, quan tregueren aquest Decret, és molt 
curiós el moment coneret, és molt curiosa la cronologia, 
nosaltres tenim una certa memoria historica, no tota la que 
voldríem, pero sí una certa memoria histórica; vostes fan el 
Decret molt rapid, amb una serie de deficiencies impor
tants per la rapidesa, evidentment, imaginam, i és en el mo
ment en que s'espargeix o es vol espargir una cooperativa 
de transports que es mou en up.a ciutat important. Per altra 
banda, Sr Conseller, em digui quantes defieieneies quoti
dianes que arriben a la seva Conselleria d' AUMASA s'han 
esmenat i quantes s'han sancionat, denúncies de eiutadans, 
d'usuaris, i contesti, Sr Conseller: Quantes cooperatives de 
transport han impulsat vostes i quantes s'han realitzat? 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller de Transports. 

EL SR CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPOR
TS (Pio Tur i Mayans) : 

Moltes graeies, Sr President. 
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Nosaltres, com a política de lOl el Govern, hem ben 
demostrat el nostre supon a la instal.lació de coopcratives, 
fins i tot tenim un estudi de cooperativisme en manca molt 
important. li puc assegurar que no hi ha cap motivació que 
ens pugui significar d'anticooperativistes en la nostra ac
tuació i en I'aprovació del Decret de referencia i quant a 
I'empresa que voste Jiu Ji puc dir que en totes les denún
cies que han arribat a la Conselleria s'ha procedit a instruir 
I'expedient corresponent i que tendran la sanció que els 
correspongui i que aquesta empresa que vos te ha esmentat 
és tractada com qualsevol altra empresa de transports de la 
nostra Comunitat Autónoma. 

Per altra banda, accepto amb moll de gusl-}a miraríem 
la forma parlamentaria que se li ha de donar, que en aquest 
moment jo no Ií sabria dir- pero accepto amb molt de gust 
discutir les motivacions practiques, jurídiques i administra
tives que ens van aconsellar la redacció del Decret en qües
tió. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup POPULAR, té la paraula el Diputat 
Sr Ribas de Reyna. 

EL SR RIBAS 1 DE REYNA: 

Sr Presidente. Sras i Sres Diputados. 

De entrada le voy a decir al Grupo Socialista Obrero 
Español que vamos a votar en contra de esta ~oción, no 
estamos de acuerdo, porque a usted, Sr José Alfonso, hay 
que reconocerle que por sus años de experiencia en una 
empresa pública de transportes, realmente ha manejado un 
poco la moción como cosas positivas, pero ha demostrado 
una vez más que ha empleado usted su intervención dema
gógicamente, porque usted sabe que es consciente y muc
hos miembros de esta Cámara no están enterados que para 
poder hacer un estudio correcto se necesitan seis o siete 
meses, y usted habla de un Plan en el cual establece una se
rie de puntos, una serie de estudios, en el cual habla de seis 
y siete estudios que, por contraposición, no es posible, es 
materialmente imposible y usted lo sabe, hacer cumplir al 
Gobierno entregando un plan en seis meses, he dicho esto 
porque usted mismo lo ha reconocido así, es decir que yo 
no me estoy inventando nada. Por esto se cae por su propio 
peso y me parece extraño que de una manera suave haya 
empleado usted unos términos que hay que agradecer par
lamentariamente, pero hay que reconocer que usted no es
tá diciendo la verdad. 

En el segundo punto, usted sabe perfectamente que la 
Conselleria de Transportes ha sido justamente una Conse
Heria que ha estado haciendo en estos últimos tiempos un 
verdadero esfuerzo, sé ha ampliado personal, sabe usted 
que los medios económicos ... , porque esto es público y no
torio, porque aquí se han aprobado los presupuestos y sabe 
perfectamente con los que se cuenta y como experto de 
transportes sabe usted la complejidad de todos los proble-

mas inherentes al tema y usted, como lo conoce, está que
riendo intentar obligar al Gobierno a hacer algo que es im
posible, Sr Alfonso. 

Ya le he dicho y le ha dicho el Conseller muy bien que 
están haciendo una serie de estudios y ha dicho además que 
en un plazo determinado lo va a entregar aquí, que ya se 
han hecho una serie de estudios, a todo lo cual yo creo que 
tenemos que dar y nosotros damos un voto total de con
fianza a la Conselleria de Transportes y ese voto de Con
fianza indudablemente trae consigo, porque sabemos per
fectamente lo que cuesta hacer cada estudio, económica
mente usted sabe positivamente que, aproximadamente va
mos a decir que cada estudio cuesta ele 9 a 10 millones ele 
pesetas cada uno. 

Usted está empleando unos conocimientos y está in
tentando a ver si de alguna manera la moción entra perfec
tamente. 

En su segundo punto, "el Gobierno de la Comunidad 
elaborará y presentará al Parlamento de las Islas Baleares 
en el término de tres meses un plan de actuación en mate
ria de seguridad y transporte público de viajeros", volvemos 
a estar en las mismas, usted habla de un estudio de tres me
ses cuando es materialmente imposible, y usted lo sabe per
fectamente. 

Le ha dicho el Conseller que en control de seguridad 
de los vehículos hay una inspección de vehículos, que se es
tá haciendo un esfuerzo enorme, se ha aumentado incluso 
inspectores, ha habido unos inspectores nuevos en la Con
selleria de Transportes para la inspección de todos los vehl
culos y que no es precisamente la oficina técnica, no le es
toy- ha15landó-;'tle eso, no me quiera usted confundir con la 
sonrisa ni con las caras serias. 

Lo que está claro es que usted también quiere confun
dir con la cuestión de horas trabajadas, una cosa son las ho
ras trabajadas que se pueden pasar en un autobús o en un 
autocar y otra son las que estan verdaderamente al volante, 
no tiene nada que ver, ya le ha dicho el Conseller perfecta
mente que una cosa depende de la Delegación de Trabajo, 
que no es competencia de esta Comunidad y otra es la com
petencia de las horas trabajadas por el famoso tacó grafo 
que creo que ya se está poniendo en marcha y se tiene prác
ticamente en todos los vehículos de Baleares para intentar 
llevar a término precisamente algo que la Comunidad Eco
nómica Europea está intentando poner en todos los sitios 
de España y en toda Europa. 

El tercer punto, "el Gobierno confeccionará en colabo
ración con los concesionarios de rransportes ", mire, Sr J{)
sé Alfonso, yo realmente, después de su última interven
ción, en la que fué usted un poco duro, un poco agresivo, 
realmente hoy ha sido totalmente distinto, yo he repasado 
por ejemplo la prensa, verdaderamente a la Federación 
Empresarial Balear le da usted un ataque muy duro, Sr Al
fonso, sí, además con nombres y apellidos, no es que se in
vente a un señor determinado, si quiere se lo puedo leer, 
por ejemplo dice que "los empresarios no tenemos la suerte 
que tiene la Empresa Municipal de Transportes de poder 
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utilizar el dinero público para renovar su flota de autocares 
y hacer así una competencia poco leal a los autocares dis
crecionales privados para implantar nuevos servicios que si 
no son rentables, que más da, si las pérdidas las paga el 
pueblo", no lo digo yo, lo dice el periódico, Sr Alfonso, yo 
no lo quiero deci.r, solamente le transcribo lo que dice el 
periódico. Dice después que don José Alfonso, que es us
ted, aquí lo pone, no me lo invento yo, " por haber usado 
de su tribuna en el Parlamento para aludir a la supuesta 
peligrosidad de los autobuses de línea regular, se manifies
ta además que los empresarios estamos empeñados en la 
renovación de la flota, pero que en todo caso los autocares 
que prestan servicios regulares se encuentran dentro de los 
límites de antigüedad establecidos como lo asevera el que 
pasen indefectiblemente las revisiones correspondientes", 
es decir, yo estoy convencido que todos los autocares están 
pasando las revisiones, que hay que renovar y que habrá 
que hacerlo cada vez mejor, por supuesto lo estamos inten
tando y estamos mejorando, si hay algo importante es que 
la Federación está reconociendo unos servicios, que está 
trabajando bien la Conse1l8ria de Transportes. Yo, Sr José 
Alfonso, claro, desde su calidad de Director Gerente de la 
Empresa de Transportes Públicos de Palma, realmente hay 
que ver si aquí hay alguna cosa que de alguna manera ... 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Ribas de Reyna, parlam amb motiudel Sr Josep Al-
fonso Diputat. <.-, 

EL SR RIBAS DE REYNA: 

Sí, Sr Presidente, pero es que da la casualidad que es
tamos en el límite, estamos bordeando el Código en este 
sentido, porque, claro ... 

EL SR PRESIDENT: 

Usted va bordeando el Código y yo tengo que procurar 
que no se traspase el Código. 

EL SR RIBAS I DE REYNA: 

Muchas gracias, Sr Presidente. 

Yo quiero terminar para decirles a ustedes que noso
tros, nuestro Grupo, va a votar en contra de esta Moción, 
que consideramos que bajo todos los conceptos ha dicho lo 
que tenía que decir y que creo que nuestro Grupo está res
paldando la actuación de la Conselleria de Transportes. 

Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Josep Alfonso. Per que ctemana la paraula? 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Crec que hi ha hagut unes claríssimes al.lusions, que a 
més no tenien res a veure amb la interpel.lació i per tant 
crec que tenc dret a contestar. 

EL SR PRESIDENT: 

Es limiti a les alu.lusions de quan ha dit que el Sr Jo
sep Alfonso era vos te, el paragraf aquest, eh? 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí. La falta d'elegancia que havia dit al Conseller, voste 
I'ha duta a la cota més alta, no em pensava mai que per de
fensar els interessos deIs transportistes arribassin a aquest 
punt. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a la votació de la Moció pre
sentada ... 

Sí, Sr Ricci. Per que demana la paraula? 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Perdó, Sr President, per qüestió d'ordre. Es que jo 
abans he demanat una qüestió per poder votar els punts 
primer i segon, que era la qüestió del temps i no hi ha ha
gut cap acord, només és per aclarir ayO. Si -no hi ha una 
modificació de temps, aleshores no podré fer el que he dit. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Josep Alfonso, contesti la pregunta. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí. El nostre Grup, quant al Pla, després de set anys 
d'espera, un més no passa res, no tenim cap inconvenient a 
canviar per un més. L'altre, el deIs tres mesas, no té per 
qué canviar-se perque és una cosa interna de la Conselleria, 
una materia d'actuació, si no saben com han d'actuar ja se
ria el summum, li donam tres mesas només; per al núm. 1 
no hi ha cap inconvenient, per a l'altre, que actuln en tres 
mesas en materia de seguretat, dema haurien d'haver ac
tuat. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Ricci, queda aclarit? Ja sap quins criteris té per vo
tar? Perque hem de votar, eh? 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Sr President, jo no havia demanat perque en principi 
crec que la intenció d'aquesta Moció és bona i la intenció 
del Conseller tampoc no l'he' vista dolenta, aquí l'únic de
fecte que veig és que arribin a un acord en la possibilitat 
d'un temps, perque si és un mes no el que diu el Conseller, 
el Conseller ha demanat 12 mesas, per exemple. Jo intent 
comprendre quina postura he de votar, al final. Si em diu 

'. 
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que són 7 mesos hauré de dir que no perque cree que en 7 Abstencions? I 

mesos no es pot fer, peró m'agradaria aclarir aquest tema, 
res més. 

Grilcics, Sr Prcsident. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Alfonso, aclareixi al Sr Ricci ... 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

El Conseller ha dit que tardaría 9 mesos, 10 mesos, 12, 
bé ja fa set anys que di uen aixó, peró és igual, per al tema 
del Pla de Transports jo estic disposat a donar -li un any, 
aquest Diputat ha esperat set anys per a aixo, un mé no 
passa res. Respecte deIs tres mesos per a un pla d'actuació 
en materia de seguretat, no estic disposat a cedir ni un dia, 
perque aquest pla hauria de fer moltíssim de temps que el 
tenen i l'haurien de fer amb tota urgencia, perque tres me
sos per actuar en materia de seguretat, em pareix gravíssim 
que li donem més temps. 

EL SR PRESlDENT: 

Srs Portaveus, tenen inconvenient en introduir el canvi 
de sis mesas per un any al punt primer? 

Srs Portaveus, va bé? 

Aleshores pareix que s'hauran de votar per separat els 
punts de la Moció ates que aIs tres mesos no hi ha canvi i el 
Sr Ricci pareix que hi condiciona el vol. 

Aleshores passam a votació el punt primer, que queda
ra de la següent manera: "El Govern de la Comunital Au
tónoma presentara al Parlament en el termini d'un any el 
Pla de Transports de les IlIes Balears, acompanyat deIs es
tudis realitzats pe r a la seva eIaboració". 

Sres i Srs Diputat que votin a favor, es volen posar 
drels? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 29. Queda aprovat el punt primer de la Moció presen
tada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA 

Referent al punt segon, volarem tot el grup, inelosos el 
punt A i el punt B. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor del punt segon de 
la Moció que acaba m de debatre, es valen posar drets? 
Gracies. 

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con· 
tra, 30. Queda rebutjat el punt segon de la Moció que aea· 
bam de sotmetre a votacíó. 

Els punts tercer i quart pareix que es poden votar con· 
juntament, ates que les intervencions pareix que tenen el 
mateix sentit de VOl. 

Sres i Srs Diputats que votín a favor deIs punts tercer í 
quart, es volen posar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: VOlS a favor, 30. Vots en con· 
tra, 29. No hi ha abstencions. Queden aprovats els punts 
tercer i quart que acabam de sotmetre a votació. 

Sres i Srs Diputats, aquesta Presidencia decreta un re-
cés de deu minuts. I 

II-2.- MOCIÓ RGE NUM. 15117s9, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI MIXT, SUBSEGUENT 
A LA INTERPEL.LACIÓ R.G.E. NUM. 827/89, RELA
TIVA A LA POLITICA DEL GOVERN EN MATERIA 
D 'INDUSTRIA. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs D.ijmtats, recomen~ la Sessi6. 

Continuant l'Ordre del Dia d'avui i dins el capítol de 
mocions, passam a debatre l'assenyalada amb el núm. 2, re
gistrada amb el núm. 1516/89, subscrita pel Grup Parla· 
mentari MIXT, derivada de la Interpel.lació núm. 827/89, 
sobre la política del Govern en materia d'Indústria. 

~ 

Per defensar aquesta Moció, té la paraula el Diputat Sr 
Caries Ricci. 

EL SR RICC! 1 FEBRER: 

Grades, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Al tema d'aquesta Moció i després de la Interpel.laciÓ 
de l'altre dia no es pot demanar que hi hagi actuacions 
punluals, o sigui que jo no vendré ara, aquí, a demanar ac
tuacion moll puntua l perque cree que el. lema és massa 
global, el lema en sí abarca, des del meu pum de vista, una 
area que és massa imponanl a les nOs tres illes perque jO 
ara inlenti amb uns pUD1S delermina ls arregla r el que per a 
mi , a pesar del que varen dir l'altre dia, és un tema drama
tic i un tema que no s'ha resolt i que a més a més, repetesc, 
a pesar del que vArem parlar l'aItre dia els diferents repre
sentats deIs grups polítics aquí dintre, no veig la previsiÓ 
d'arranjament, no veig efectivament que puguem teDir una 
esperanc;a, perqu~ la il.lusió i la necessitat que jo vaig plan
tejar no la vaig veure captada per la resta deIs Grups. 

I .. , 
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La voluntat es va demostrar dins tots els Grups aquell 
dia, insisteixo, que tots plegats vam decidir per unanimitat 
acceptar un Pla de Reindustríalització; aquen día tothom 
ya veure clara la necessitat i han passat anys, han passat 
anys i no s'ha fet res i el no haver-se fet res ha estat o bé 
per la incapacitat de dur-ho a terme, que també s'ha de
mostrada aquesta incapacitat, perque indiscutiblement si 
hagués estat possible jo crec que s'hagués fet, i l'única sor
tida presentada en tot aquest temps ha estat la sortida de 
cara al foment industrial que l'any passat en els pressupos
toS ens parlaven de 3.000 mílions com a so lució viable; tot 
el que no fos a<,:o era tirar els doblers, per tant o 3.000 mi
lions o res. 

Es una solució que indiscutiblement en aquell moment 
ni el Ple- i en aquest cas la Comissió- ni el mateix Govern 
han vist adequada, perque el Parlament no va aprovar 
aquesta idea de les Comissions i per descomptat el Govern 
tampoc no ho ha plantejat en cap deis seus pressuposts. 

Hem de reeoneixer al mateix temps que la capacital 
del Govern de tú-ha i tirar-ITa endavant existeix en alguns 
casos, com es demostra en el pressupost d'enguany quan en 
agricultura augmentam un 60% amb un vertader rellan¡;a
ment de tot e l que sigui agricultura. Per tant, quan en un 
moment determinat veiem que hi ha una area determinada 
en la qual veim que hem d'aboear tot el que sigui necessari, 
ha feim; per tant la capacitat i la voluntat en certs mo
ments existeixen, en aguesl cas el que ha qu0at demos trat 
és que no han prevalgut la necessitat ni la voluntat. 

En definitiva, per tot acso he demanat senzillamenl en 
aquesta Moció e1s següenls punts que vos tes ja coneixen, i 
guan demano aquí, al primer punt, que en sis mesos es faci 
un Llibre Blane, amb a<,:o només vull intenlar que ens ado
nem ¡que surti clarament en aquest llibre que és el que tc
níem, que és el que lenim i que és el que perdem. Voldria 
que amb aquesta correlació tal vega da poguéssim conscien
ciar-nos tots plegats, no el Grup governant, tots plegats, 
perque insisteixo que acso és una cosa important, tan global, 
que perque es resolgui de veritat no basta simplement que 
alguns Grups decideixin tirar endavant, el fet industrial, el 
fet de les ináústries que es perden cada dia, els 1I0es de tre
ball que es perden cada día a la jndúslria per a ITU és massa 
important i esper que aquest llibre sjgui la c1au que ens do
ni, no soIs que un dia vam votar una re indus trialilZ<lció que 
no s'ha fet , sinó que cns doni la voluntal i el fe t en sj de ti
rar endavant quelcom que indiscutiblement el Conseller ha 
de poder fer quan li diguin que té aquests milions que des
prés ja parlarem si són o nmo adequats i la forma en que es 
valen emprar, pero la realitat, insisteixo, és que guan un 
Govern vol tirar endavant un tema d'aquest tipus, si el veu 
important ho fa i jo crec que tots plegats, aquí dintre, se
rem prou conscients del que feim. 

A part d'acso i aniré molt rapid en aquesta Moció per
que cree que és ben cIar el que intento demanar, també de
mano en el segon punt que "La Comunitat Autonoma pro
maura convenis de col.laboració". 

1 amb qui els demano? Els demano efectivament amb 
els Grups, que podrien ser d 'un Ajuntament o d'un Con-

--

sell, és la primera part del que demano, afectats de veritat. 
Com a mínim, jo crec que els Ajuntaments diguem de Ciu
tadella, d'Inca, d'on sigui, que vegin aquesta problematica 
important per a ells mateixos han de ser tal vegada els gran 
col.laboradors de la Conselleria per fer tirar endavant unes 
coses que pe1 que es veu no són capacsos de fer directament. 

Per agO demano també aquest segon punt, perque 
mentre hi hagi el primer que ens doni aclariment puntual 
d'on ens trobam i per que perdem aquestes coses i siguem 
conscients del que demanam i si en som conscients i no ho 
demanam, la historia ens ho reclamara, pero en definitiva 
el que hem de fer paral.lelament és donar opció al fet que 
els Consells Insulars als quals, tal com deia l'altre dia el Sr 
Palau, no eIs donavem massa importancia i ho comprenc, 
perque tal vegada vist des d'Eivissa no té la importancia 
que pot ten ir vist des de Menorca, tal vegada el ConsellIn
sular de Menorca és totalment predisposat a fer un esfor,:! 
especial en col.laboració amb la Consclleria per tirar enda
vant tol un programa determinat. 

Crec que aquestes serien bones solucions, que no són 
les que a mi m'agradaria fer, pero sí dic que no plantejo 
més que una cosa global pel fet basic que no és un Grup 
Parlamentari, que no és una part d'aquest Parlament que 
ho ha de decidir, és una consciencia de tots plegats. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Indústria, Sr Gaspar 
Oliver. 

EL SR CONSELLER DE COMER<,: 1 INDUSTRIA 
(Gaspar Oliver i Mut): 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Realment, Sr Ricci, ens troba davant una Moció subse
güent a una Interpel.lació que jo he dir que esperava una 
mica més, d'aquesta Moció, jo esperava una mica més de la 
Interpel.lació. E n definitiva lenim dos punts concrets, 
abans u'entrar en aques ts dos punts el que jo no li puc ad
melre és que vo te digui que no s 'ha fet res respecte del Pla 
de ReindusLriali lzació; e l Pla de Reindustrialització no no
més era un pla així entes, sinó que, a més arnés, duia tota 
una quantificació, és un pla a cinc anys amb una dotació de 
2.500 milions, 500 milions anuals i que venien especificats 
en lota una serie de programes, set programes, concreta~ 

ment: formació, tecnologia, disseny, etc., etc. Si dur a terme 
aquest Pla de Reindutrialització, si dur a terme aquests 
programes concrets i amb la quantificació que s'havia fixat, 
no és fer res, dones, senyors, jo present un Pla i l'execut tal 
qual s'ha aprovat en aquest Parlamenl. 

Altra cosa seria que alguns d'aquests programes en 
concret s'haguessin de dotar més en detriment d'uns altres 
o que en definitiva s'haguessin de dotar més tots aquests 
programes que inclou el Pla de Reindustríalització i em 
torna a sortir una vegada més pel Foment Industrial, pero 
és que realment després de la Moció no em surt amb res de 
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Fomcnt Industrial, Sr Rieei. 

Realment aquests dos punts que voste presenta com a 
Moci6, referent al primer jo li he de dir que tant m'és votar 
que sí com que no com abstendre'm, és a dir, vagi d'entrada 
que un termini de sis mesos jo ja ti he de dir que practica
ment és imposible, el novembre i el desembre ja els tenim 
eoixos, en aquests momenlS tene el pressupost de la Conse
Ilerja totalment cxeculal, no puc encarrcgar un Llibre 
Blane fins I'any que ve, una vegada que tengui els nous 
pressuposlS i qualre mesas ... , ni sis mesas, em cregui que 
necessitaríem molt més temps, pero és que també dins 
aquesta redacció, quan voste parla que s'analitzi l'evolució í 
situació de la indústria balear durant els cinc darrers anys, 
jo li he de dir que lampoc no és correcte i m'explicaré, per
que resulta que el Pla de Reindustrialització si no ho re
cord malament el varcm aprovar a finals del 86 i el 87 va 
ser quan varem tenir el cens industrial. 

Per que li die aixo? Dones Ji ho die perque si en 
aquests moments feim cinc anys enrera, resulta que per fer 
una comparació hauríem de fer tota una composició en 
qyuina situació es trobava la indústria fa cinc anys, és a dir, 
hauríem de fer una fotografia que en aquests moments és 
moIt difícil; el que sí tendríem bo de saber és en quina si
tuació es trobaven les indústries fa cinc anys quant a nom
bre d'indústries, quant a nombre de treballadors, quant a 
fabricaci6 i producció, pero tendríem tota uan altra serie 
de dades que són imponantíssimes que serien quasi inca
pa~os d'aconseguir i és - fa cinc anys que aquestes dades no 
hi són- com podríem saber quina formaci6 tenien el opera
ris d'aquesta indústria, quina estructura productiva tenien, 
quina estructura económica, quina estructura financera, 
quina estructura humana, quin nivell de coneixement tecnic 
tenien els dirigents d'aquesta empresa, si tenien tecnics 
qualificats, si tenien disseny, si en tenien d'incorporat, si 
contractaven dissenyadors, tot aixo són unes dades fona
mentals per saber quina evolució ha de tenir la indústria. 

Per tant, jo no cree que puguem anar cinc anys enda
rrera, el que sí cree que es podria fer és aprofitar lota la in
formació que té el Pla de Reindustrialització de tots aque
lis sectors on sí analitzam i on sí es descriuen tates aques
tes altres dades que jo li deia, no només en aquest tema de 
formaci6, sinó també en I'edat deIs treballadors, l'edat mit
jana, l'exponaci6, qualitaLS ... 

Voste ha 11egit, m'imagin, n'estic conven~ut, el Pla de 
Reindustrialitzaci6, i cree que entén a que em referesc, que 
a110 que diu el Pla de Reindustrialitzaci6 qua n analitza un 
sub-sector concret difícilment ho podem tenir de tres anys 
enrera, quan és practicament impossible tenír aquestes da
des. 

1 clar, aixo és el primer punt, perque si hem de mirar la 
evolució necessitam primer un punt de partida i és on jo 
die que aquest punt de partida no el podem fixar cinc anys 
enrera per aquesta dificultat. Aquest punt de partida el po
dem fIxar a l'estudi del Pla de Reindustrialització o a la 
confecció del cens industrial i a partir d'aquí sí que després, 
fent una altra fotografía de com es troba la indústria en 

voluci6, perque jo entenc que un Llibre Blane no només ha ~ 
de ser, no pot ser només de cap manera per coneixer quina 
és la realital, sinó que ha d'anar més cnlla, la informació jo 
entene que no és per tenir-Ia guardada dins un ealaix, sinó 
que ha de ser preeisament per poder comparar aquestes 
dues fOlografies a que jo cm refería, la del Pla de Reindus
trialització i un Pla de Reindustrialització actual quanl a la 
sítuací6 actual, pcr aquí sí que em va bé. 

Aixo és una cosa que ha hem [et en el cas del comen;, 
en el cas del comer~ leníem el cens comercial del 82, varem 
fer una revissió puntual el 85 i enguany feim el cens comer
cial totalment nou en trebaIl de campo Per que? Precisa
ment per poder fer aquesta comparaci6 entre els dos cen
sos i poder veure per que s'han prodult unes baixes, per 
que s'han produ'it unes aItres en el comerr; i, el més impor
tant, per veure com han efectuat les mesures que ha pres 
aguest Govern guant a comerr;. 

En el cas d'indústria, pens que s'ha de fer el mateix, el 
que passa, Sr Ricci, és que, com li he dit, el Pla de Reindus
trialització es va aprovar i es va posar en funcionament el 
87; si ara, l'any 90, quan el Pla de Reindustrialització té 
una vigencia de 5 anys, que jo pens,personalment, que 
aquesta revisi6 i aquesta comparació s'haurien de fer al ter
mini de la vigencia del Pla de Reindustrialització o ja el da
ner any, vos te en demana que ho facem amb anterioritat, 
bé, ho podem fer amb anterioritat, jo pensava que seria mi
llor qua n acabi el Pla per poder analitzar quines han estat 
les conseqüencies positives o negatives d'aquests progra
mes que marca el Pla de Reindustrialització, pero de cap 
manera, Sr Ricci, cinc anys enrera per aquestes raons que li 
he donat que n¡;t tendrem unes coses homogenies a I'hora 
de comparar. 

Pero per una altra pan, em cregui que sis mesos de cap 
de les maneres jo no em vull comprometre, perque sé que 
ho haura d'incomplir amb tota seguretat. Em llevi el termi
ni de sis mesas i em llevi aquests darrers cinc anys i partim 
de la fita del Pla de Reindustrialització i del cens industrial 
i sí que podem estar d'acord. 

Quant al segon punt, jo realment no em puc oposar de 
cap de les maneres a que em diguin que proposi signar con
venis, no m'hi puc oposar de cap manera perque és la filo
sofia que venim duent a la Conselleria, no només amb ins
titucions sinó amb moItíssims d'organismes. El que passa 
és que jo entenc que aquesta redacció té un caire molt am
pli, perque diu "per tal de fer efectiva la política de Foment 
Industrial", 

Jo aquí crec o vull fer la interpretació que voste no ero 
demana en absolut que traspassi les funcions de política in
dustrial a aquestes institucions, perque si fos així hauríero 
de veure com ens afecta la Llei de Consells Insulars en 
aquest respecte; ara bé, dit d'aquesta manera, que promo
gui convenis amb aquest caracter ampli, és a dir, amb ma
júscules, dones sí, perque és el que feim en aquest moment, 
ara bé, voste no diu com ha de ser aquest conveni, que ha 
de dir, per que ho ha dir, no ho concreta i si no m'ho con
creta jo li he de dir que sí. Amb els Ajuntaments? Bé, sí, 
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que hi hagi una col.laboració, una cooperació, en definitiva 
també li podem dir que sí, Sr Ricci, a aquest segon punt, 
pero el que passa realment amb aquests dos punts, el que 
ve a dir voste és un suport a la política de promoció indus
trial que dur a terme la Conselleria d'Indústria. 

La Interpel.lació per una part i la Moció per una altra, 
on la Moci6 es concreta únicament i exclusivament en el 
fet que firmem convenis, quan crec que devem ser la Con
selleria on en firmam més no només amb institucions, sinÓ 
també amb patronals, amb sindicats, amb moltíssima gent 
fírmam convenis en materia de formació, en materia de dis
seny, en materia de noves tecnologíes, amb moltíssima gent 
i, per una altra pan, que [acem un Llibre Blane ... 

Jo, si per ventura voste em demanas en quina situació 
es troba el sub-sector cal<;at o el sub-sector moble o la con
fecci6 en pell, li ho podria dir, li podria donar dades con
cretes perque nosaltres més o manco ho sabem en quina si
tuacíó estan aquests sub-sectors, pero si del que es tracta es 
de fer un Llibre Blanc perque ~tots ens puguem assabentar 
de com es troba la indústria en aquest moment i quina evo
luci6 ha seguit, escolti, jo no vull llevar en cap moment la 
possibilitat que tots e1s Srs Diputats tenguin l'oportunitat 
de tenir cada vegada més coneixements molts més amplis, 
no només en materia d'indústria, sinó que cree que és bo 
per a tothom que cada vegada tenguem uns coneixements 
més amplis de totes les materíes. .';, , - -
.-

Per tant, dins aquesta predisposició no tenc inconve
nient a votar afirmativament aquests dos punts d'aquesta 
Moció. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, per part del Grup MIXT, el Diputat Sr 
CarIes Rieci. 

EL SR RICC! 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Gracies, Sr Conseller, per aprovar aquestes dues mo
cions o aquesta Moció en aquests dos punts, pero ara deixi 
que li digui alguna cosa més: No hi ha pitjor sord que 
aquell qui no vol sentir. 

Efectivament jo he dit abans i ha quedat gravat que el 
Llibre Blanc ha de servir almenys per saber el que teníem, 
el que tenim i el que podem tenir, perque és exactament, i 
voste ho dóna com una novetat que s'ha de partir d'un es
tudi seriós del passal, de l'evolució, per projectar un futur. 

Voste diu que el que li demano és una cosa que en sis 
mesos no es pOl fer i jo li diria que al cap de set anys de te
nir una Conselleria, durant els quals s'ha fet un Pla de Re
industrialitzaci6, on aquest Pla de Reindustrialització indis
cutiblement necessitava un estudi profund, perque jo no 
crec que voste s'atreveixi a presentar un Pla d'aquest tipus, 
tan important com el que va presentar voste, que efectiva-

ment he llegit, per dirme que no hi ha dades suficients, hi 
ha d'haver moltes dades fins aquell dia i en tot cas sera una 
recopilació de dades d'aquel! dia enc;a. 

Pero encara li diré més, qua n vost~ demana que espe
rem, que el logic seria esperar els cinc anys, el que no po
dem fer és dur uns resultats negatius, com va quedar de
mostrat l'altra dia, i esperar que passin els cinc anys. Hau
rem de recordar allo de L'amo en Xese de s'Ullastrar que 
deia "s'operació ha anat molt bé, pero madona és morta" i 
no ens podem permetre el luxe en aquest poble nostre de 
matar cap fórmula de creació de riquesa i una crea ció de ri
quesa important ha estat, en algunes zones, les indústries, i 
una crea ció important que hauran de tenir, encara que no 
sigui la mateixa, haura de ser la indústria, la crea ció de ri
quesa és obligada contínuament i vam dir I'altre dia- per 
ac;O die que sembla que hem parlat lIenguatges diferents, 
que tenim un problema greu aquí, que tenim un monocul
tiu determinat que absorbeix de cada dia més capital de 
tots 1I0es. 

Voste diu que ho faig fluix. 1 tant fluix com ho faig, Sr 
Conseller, li ho faig fluix perque li vul! donar la possibilitat 
que ens reconvertim nosaltres cara afer feina de ver cara a 
la indústria. Que vol que li digui puntualment tot el que jo 
faria? Jo no intento ni molt manco plantejar aquí com ha 
de treballar voste, jo sé que yoste és un professional, és una 
personaque fa set anys que és Conseller i voste va demanar 
l'altre dia i molt ben demanat que tots plegats l'ajudéssim i 
efectivament el que dóna avui aquesta Moció és la possibi
litat de tirar endavant un estudi seri6s, possiblement seriós, 
és com hauria de ser, per al qual no necessitam més de sis 
mesos perque les dades s6n diaries i no fa dos dies que es 
va presentar l'altre llibre de La Caixa 6n també hi havia 
una bona part d'estudi que deia com es trobava la indústria 
i són prou serioses les dades i vos te, amb els coneixements 
que ha demostrat que té del comer~, que diu que puntual
ment fa unes analisis del comer~ per fer modificacions, jo 
he de suposar que la indústria no és una cosa a part del co
men;, he de suposar que voste també fa una anAlisi contí
nua per veure l'evolució que du la indústria i quan voste 
s'assabenta que una indústria tanca, voste ha d'agafar un 
ensurt de mil dimonis, ha de pensar que alguna cosa falla i 
com que jo cree que vos te pensa que falla alguna cosa, el 
que intent indiscutiblement no és ter cap gol a cap partit 
polític ni a cap Govern, intent una vegada més ajudar per
que el nostre poble vagi millor, a¡;o és tot, senzillament. 

El programa que podria fer no ha de sortir aquí dintre, 
d'aquí dintre ha de sortir el seu programa, Sr ConseUer, i 
els altres i jo el volem ajudar perque surti un bon programa 
i volem que aquesta cama torta que tenim avui en dia de la 
indústria dema sigui una cama ferma i és necessari, fins i 
lot li varen parlar I'altre dia d'altres tipus d'indústria, jo no 
li die únicament del cal<;at o del que sigui, a pesar que jo hi 
cree, hi ha mil indústries possibles i si no hi són les inventa
rem, aquí radica la creabilitat de cada un de nosaltres, aquí 
radica la nostra responsabilitat, és clar que aquest tema és 
important, no em digui que és fluix perque indiscutible
ment a mi em dóna la impressió i a voste també 1i ho hau
ría de donar, que el qui té més coneixements d'indústria de 
[ots nosaltres ha de ser voste i jo estic conven¡;ut que els té. 

'\ 
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Per tant, insitcixo, Sr Conseller, l'única cosa que intento és 
ajudar-lo. 

Gracies, Sr Presidcnt. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'!ndústria. 

EL SR CONSELLER DE COMER~ 1 INDUSTRIA 
(Gaspar Oliver i Mut) : 

Gnlcies, Sr President. 

'. Sr Ricci , crcgui rcalmenl que qua n li die que en sis me-
sas no és pos ible éS pcrqu~ 110 ha és, a no ser que vos te 
vulgui un L/ibre Blane d'lndúSlria d'una serie de subsectors 
molt determinats. Que feim amb els tallers? Que feim amb 
les altres indústries, portland, grifoneria ... ? Aixo és indús
tria també. Cregui que fer el cens industrial nou en sis me
sas és practicament impossible, és pnlcticament impossible, 
jo record quan varem fer les bases, hem de treure unes ba
ses, unes pliqucs tecniques. ccon miques i jurídiques, hem 
de fer un concur , s'ha de con tracta r, ho han de posar en 
marxa, Mn de rer el treball de carnp, han d'anar per les in
dústries, han d'anar pels carrers, és impossible fer-ho en sis 
mesas. 

Jo li he demanat des de la tribuna que em clarificas 
que demanava; si voste em demana que facem una actualit
zació del Pla de Reindustrialització, on només hi ha el sec
tor pell amb els qualre sUb-sccLOrs, moble, bijuteria, nauti
ca i confecció, és una al tra cosa, és una altra cosa, pero si 
em demana un Vibre Blanc de la Indústria jo entenc que és 

. de la indúslria en ~ene.ral de Balears. 

1 li he de dir més, el Pla de Reindustrialització el da
rem nosaltres a la Conselleria, és cert, varem estar tres 
any • lres anys lardarem per rer el El L1ibre Blanc, sol.lid
tanl informes, rent es tudis, nosaltres mateixos recopilam 
inforrnació perque hi havia moll poca cosa i contractant 
una serie d'eswdis, lres anys tardarcm a fer el Pla de Rejn 
dusuialilz.acjó j vosle Hra em demana que faci l'actualilUl
ció en tres mesos. 

francament, Sr Ricci, Ji he de dir que no éS possible, 
pero jo ti deman que m'aclareixi abans de la votació si vos
te em lleva aquesl terminí de 'ís mesios i si per feT aquesl 
Llibre Blane hem de partir d'aquestes <Iues dates que jo he 
demanat, que s6n el Pla de ReinduSlrialització i el eens In
dustrial, perque hem de saber a I'hora de fer-Io de quina fo
LOgrafia hem de partir, si de la que tenim o n'hem de re
construir una en passat que, a més, quasi quasi sera impos
sible poder lenir lOtes aquestes dades que jo li demanava 
d'eslruCtura d'iodúslJia, quam a humana, infraestructura 
productiva, en ti, el que ja ti he dit en aquesl respecte. 

No és que Mgim d'esperar més, Sr RicCÍ, jo ja ti he dit 
que precisament com que aquesl Pla de ReindustrialilZació 
e.'i va posar en marxa el 87, jo era més partidari de Cer-Io de 
cara a 1 any 91, perq ue ha de comprendre que quan es regu
la uo sector que no era gens regular quant a subvencions i 

quam a ajucles i s' hi riquen uns programes per reactivar 
aqu ·ta promoció inclust rial , els resulta l no el!> vcurem 
I'endema rnmeix voste sap que amb el disseny pas 'a exacta
menl el rnateix, les emprescs que han invertil en <lis eny no 
e meneen a vcu re eis fruÍl el primer any es tan dos o tres 
anys i aLxf ens va paS! ar ti nOsallres Cjuan v~rem comen9:1r 
am b les beques de dis cny el 83. 

Pcr acabar, Sr Ricei, si VOSt~ rn'ha d'ajudar amb lIibres 
blancs i amb el fel qu firmi convenís, francament li he de 
demunar que no m'ajudi per aqur, m'ajudi amb una crítica 
constructiva a la política industrial. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin 
inlervenir? Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM,té 
la paraula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Sres i Srs Diputats. 

S m davanl una moció subsegüent en mat~ria d'Indús
tria que posa en una situació si més no estranya als Grups 
de l'oposició en aquesta Cambra. El Grup MlXT, que nor
malmem dóna supon al Govcrn, ens propasa que dema
nem dues coses d'una utililal si méS no dubtosa i, com ha 
<lit el Conseller al principi de la seva intervenció, nosallres 
també hem dubtal de si vOlar en contra o a favor o absten
drc'ns o si ni tan s01s no hav[em d'jmelvenir en aquesta 
tnat~ria . 

Un Llibre Blane en materia d'lndústria que s'uniria a 
un Llibre Verd en mat~ria d'Agricultura, a un de blanc 
també en materia de Turisme, a un altre de blau en materia 
de Pesca i, quina lItHitat han tingut? N'ha fel cap ca ' el 
malcix Govern t¡ue els ha elabora l o el ha encarregal'!. 
Nosallres pensam que no. Han servit, a~() si, perque nosal
tres, els Grups de I'oposició linguéS im una fOOl de dades i 
se'ns facilités la feina, aixo hO hem de recon~ixer, quan 
hero hagul d'imcrpel.lar el Gover que, repelesc, en feia un 
cas mínimo Nosaltres, que hem sostingu l que l'alenció que 
dedica el Govern al sector indu trial és mfnima, no ens 
oposarem al fet que es diagnostiquin a partir d'aquest Lij
bre Blanc, els problemes que lé aquest sector, \10 sector al 
qual nosaltres donaro una importancia extrema a les Illes, 
sabem d'antuvi que és improbable que ac;o representi un 
canvi d'oricmació de la política industrial d'aquest Gov~m 
j és logic que sigui aixf, no perque s'clabori un Llibre Blanc 
de nou hi haura cap canvi pol1tic, en I'orientació polftíca 
respecte d 'un sector determinat, el Conseller ho ha expli
Cal, ¡jo crec que és ben lógico 

Mirin, Sres i Srs Dipulats, eis problemes industriais;de 
la nostra Comunitat Autonoma són ben definits, ja s'ban 
calibral bastant, pero que faci feina el Govem, que diág
nosliqui, que faci aquest Llibre Blanc i després els Grups 
Parlamentaris de l'OposiciÓ ja insistirem en la necessitat 
d'actuar amb més for9<\ a partir de les dades, a partir deIS 
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estudis, a partir d'aquest diagnostic que es faci perque de 
ver es doni la importancia que té a aquest sector. 

Respecte del segon punt de la Moció, "demanam que 
es proposin convenis de col.laboració amb Consells Insu
lars, Ajuntaments, Ministeri, c.E.E., per fer efectiva la po
lítica de foment industrial formulada en aquest Pla de Re
industrialització que tots vam aprovar", tampoc no podem 
dubtar, estam a favor d'un Pla de Reindustrialització, vam 
votar a favor i votarem a favor avui una altra vegada aquest 
segon punt de la Moció, encara que ens sembla que hauria 
de ser innecesari dir al Govern que posi en practica el Pla 
de Reindustrialització, que segons el Conseller es posa en 
practica i segons I'Oposició es fa de forma tímida, també és 
tímida segons el nostre gust, pero que se Ji hagi de recordar 
que a~o s'ha de fer mitjan~anl convenis semblaria fora de 
lloc. 

La terciarització de l'economia de les Illes és un fet re
al, la fuita de capitals des del sector industrial al sector ana
va a dir turístic, d'hostalerJa, pero no, cap a les inversions 
immobiliaries és indubtablc, la rtimidesa de l'Administra
ció, de tota I'Administració per fer front als problemes de 
la bijuteria, del cal~al, de tots cls sectors industrials és in
dublable segons la nostra opinió evidentment, no la del 
Govern, i ens preocupa. 

Votarem, per tant, a favor deis dos punts d'aquesta 
Moció de l'unipersonal Grup MIXT, pero sense cap con
vcnciment que serveixi per massa coses, no m'atreviria a dir 
que és un vot de confian~, cree que no arriba a tant. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per pan del Grup parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Valenciano. 

ELSR VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. 

Vam assistir a una intcrpeLlació sobre política indus
trial en la qual es va qualifícar la situació de la indústria ba
lear com a dramatica i, si no ho record malament, es va dir 
que era una tragedia, és a dir, que és una qüestió terrible i 
no només és una qüestió terrible, sinó que a més ha de te
nir un desenlla~ totalmcnt funest, a<;o és el que significa 
una tragedia, o sigui que per al Sr Ricci assistirem proxima
ment a un funeral, per dir-ho de qualque manera, i ara ens 
presenta una Moció i, que hauria de dur aquesta Moció, 
davant una situació tan dolenta?, i amb a~o vull compartir 
les paraules del Conscller, que hcm quedat una mica atu
rats quan hcm vist aquesta Moció, aquesta Moció hauria de 
dur quins són aquets nous elements, és a dir, quina sortida 
planteja de cara a la política industrial que du actualment 
el Govern, a0 és el que hauria de dur concretament aques
ta Moció. 

1 aquestes solucions, quines són per al Sr Ricci? Són 
dues, fer un estudi i demanar convenis, i jo ha enlenc, s'ha 

presentat una interpel.lació, es presenta una moció i la mo
ció ha de dir qualque cosa. Qui és pot negar a fer un estu
di? Qui és que pOl negar que hi hagi col.laboració institu
cional? En principi no s'hi pot negar ningú, és una manera 
d'obtenir un sí unanime i la cosa li ha sortit bé. 

A mi m'agradaria, Sr President, que es llegís detengu
dament que diu aquesta Moció. Al primer punt diu "El Go
vern de la Comunitat Autonoma presentara al Parlament 
de les Illes Baleares en el termini de sis mesos un ,Llibre 
Blane - un Llibre Blane. no és una definició de res, és un co
lor de tapes- d'Indústria a les Baleares que presenti- és a 
dir, que ha de dur aquest llibre?, que ha de presentar?- una 
analisi de l'evolució i situació de la indústria balear durant 
els darrers cinc anys". 

Ac;o, Sr Ricci, li he de dir, m'ha de permetre que li di
gui que és una cosa que s'ha fet, és coneguda, sobradament 
coneguda, l'única cosa que ha de fer voste és anar al carrer 
Ramon Llull, vagi a Sa Nostra i alla li donaran l'evolució 
economica de les Illes Balears de !'any 84 a l'any 88, en ten
dra cinc anys, i aBa trobara el producte interior brut de les 
Balears en els preus de mercal, en els costs de factors, 1'0-
cupació per cada subsector, l'atur per cada subsector, la 
productivitat, el comer~ exterior, les exportacions, les im
portacions, trobara totes les xifres macroeconomiques que 
voste demana que es facin aquí i una cosa que s'ha fet real
ment jo cree que no s'ha de tornar a fer, si el que voste pre
tén és una altra cosa, és a dir, si el que voste preten és que 
hi hagi qualque recomanació, que es faci una cosa concreta
ment, aleshores ho ha de dir, peró el que voste demana 
aquí és una cosa que s'ha fet completament, al carrer Ra
món llull, Sa Nostra, alla li ho donaran. 

Segon punt, " el Govern de la Comunitat Autónoma 
promoura convenís de col.laboraci6 amb altres institucions, 
Ajuntaments, Cansells Insulars, Minísteri d'Indústria, Co
munitat Economica Europea- que jo sapiga la Comuinitat 
Económica Europea no signa mai cap conveni amb cap Co
munitat Autonoma, m'agradaria que em donas un exemple 
d'un conveni de la Comunitat Economique Europea amb 
una Camunitat Autonoma- per tal de fer efectiva la políti
ca de foment industrial formulada en el Pla de Reindustria
lització". 

Aquí, primerament, el que m'estranya és que el Conse
ller li digui que sí, que Ji votara a favor i diu que no sap que 
vol dir efectiva, aixo és molt greu, perque aixo es pot inter
pretar de moltes maneres, així com voste ho redacta, el Pre
sident em permetra que li llegeixi per passiva aixo que diu 
"per tal de fer efectiva la política de foment industrial for
mulada en el Pla de Reindustrialització, el Govern de la 
Comunitat Autonoma promoura convenis de col.laboració 
amb altres inslitucions", aixo pOI voler dir dues coses, el 
que Ji ha dit el Conseller, és a dir, que les competencies de 
la Comunitat Autonoma han de passar als Ajuntaments, 
han de passar al Consell Insular, han de passar al Ministeri 
d'Indústria i Energia i han de passar a la Comunitat Econo
mica Europea, aixo ho diu aquí, es pot interpretar així i és 
una interpretació correcta i l'altra cosa pOl voler dir el se
güenl, que rúnica cosa que pode m fer en aquest moment 
per lirar endavant la nostra indústria és precisament fer 
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convenis, no podem fer res més que fer convenis. 

Amb aixo, Sr Ricci, no hi podem estar d'acorcj de cap 
manera, es poden fer molles coses més que convenis, 
aquest Govern té una responsabililat, té doblers que pot in
vertir i no ho [a i jo cree que voste per una vegada hauria 
de ser valent ¡ hauria de dir cIar, demani al Govern que 
efectivament apliqui el Pla de Reindustrialització, que ha 
fracasat en aixo, 

El Govern es va comprometre que el sector industrial, 
la seva participació en el producte interior brut no dismi
nuiria i disminueix, demani a<;o vos te, ho demani d'una ma
nera clHra, qu pré 'cllti un J la que solvcnli aqucsw qü~
li6 , perc) per favor no ens vengui am aquí a rer I'escena ele l 
sora que va molL b6 pcrque ran DO/1 Juan Tenorio, jo cree 
que jn eS lll bé de rcr jlltipi ris. és ti cl ir, igucm clars, presen
III dues e ses perque havia de presenlar quelcom, una que 
jn és fCla i una nItra que no diu pracliC<lmenl res i en aquc-'> l 
enlil el nostre Grup Parlamentari s'ab tendro) . 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. 

Permeti'm unes breus paraules només per fixar la pos
tura del nostre Grup. En primer lloc ens pareix molta re
mor, molta remor per tant poques faves, pero anem a Lrac-

. tar en primer Iloc el tema de l'elaboració del Llibre Blanc 
Ens pareix molt bé que Indústna faci un Llibre Blanc, que 
la cosa no es perdí per un estl.ldi més o manco, estam d'a
cord, no obstant aixó, Sr Diputat, li vull recordar que fa un 
momen! voste ha convidat un altre grup polític a eanviar el 
remlini de $¿~ mesos, només ti ho record perque el Conse
l/el' lambé ti ho ha demanat. Bé, nosa!rre.s votarem (J favor, 
ja he di! que no volíem que la cosa quedas per un esludi 
més o man.co. 

Quant al segon punt, dir-li que no va ser el Sr Palau 
que va parlar deIs Consells lnsulars, que vaig ser un servi
dor, no vaig dir el que voste ha dit des de la tribuna, que es
tam totalment d'acord en la col.laboració entre els Consells 
lnsulars i la Conselleria d'Indústria, la prova és la feina que 
fa el ConselJ Insu lar d'Eivis a en col.laboració amb aquesta 
Conselleria, per lam si eslam d'acOrd en aixo i han signat 
aquests convenis, molt manco ens podríem oposar a apro
var aquesta Moció. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Ricci. Per que demana la paraula? 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Sí, Sr. President. 

Solament per contestar perque hi ha un Grup que ha 
dit que no votaría a favor i pcr l'explicació que ha donat 
trab que no ha captal el que jo he dit, m'agradaria explicar
Ji com és exactament, encara que sigui en cinc minuts 

EL SR PRESlDENT: 

No, un minut. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

En tenc prou, en tenc prou. 

Sr Valentí Valenciano, no m'estranya que voste tengui 
una facilitat enorme per fer mocions, les té facils perque a 
voste li basta anar a trobar dades i ja en té prou. Amb 
aquestes dades que voste ha dit, si voste fou prau conscient 
del que parla i sabés alguna cosa d'indústries sabría que 
aquestes dades no són més que pura informació i que un 
Llibre Blane no dura solament aquesta informació, dura 
molt més del que voste ha llegit, dura bastant més i la pro
va, fixi's bé, és que el mateix Conseller em demana més 
temps; indiscutiblement ja dic per endavant al mateix Con
seller que podré donar un any tranquil.lament i no passa 
res, per tanl faig constancia al Sr president que canvio els 
sis mesas per un any, si volen acceptar-ho. 

Per 'que diu un any? Perque efectivament aquesta la
bor no és la que voste ens orienta que anem a una bibliote
ca qualsevol a informar-nos, no és aquesta la labor, Sr Va
lenciano, i el problema és que vos tes actuen d'aquesta ma
nera en una moció darrera l'altra í indíscutiblement no po
den entendre una cosa tan greu per arribar a dict3minar 
com s'ha de fer.;el futur d'un poble i que no es fa, indiscuti
blemenL, des del seient d'un despatx, sinó que ha de ser una 
vertadera feina, amb una gran col.laboració de molta gent i 
que no basta el que voste ha dit. 

Res més, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deIs Grups Parlamentaris, accepten el 
canvi de termini de sis mesos a un any? 

(Pausa) 

No li he donat la paraula, encara, Sr Valenciano. Per 
que la demana, vegem? Per al.lusions? Sent molt dir-li 
que no hi ha 110c. 

No hi ha lloc. L'al.lusió no ha estat una al.lusió, ha es
tat un comentari. 

Passam, idó, a votació, que supos que s'han de votar 
per separat les dues propostes de que consta la Moció o 
basta una sola? 

Una sola, amb la variant que al primer punt, on diu"en 
el termini de sis mesos" dira "el termini d'un any". 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Moció que 

~ 
~ 

I 
T 
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acabam de debatre, es volen posar drets? 

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

drcts? 

Sres i Srs Díputats que s'abstenen? Moltes gracies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 35. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 24. Queda aprovada la Moció que 
acabam de sotmetre a votació. 

IlI-. PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NUM. 817/89, 
PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIA
LISTA, RELATIVA A LA CREACIÓ PER PART DEL 
GOVERN D'UNA OFICINA D'INFORMACIÓ JUVE
NIL A FORMENTERA 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al següent punt de l'Ordre del Día, que es re
fereix a una Proposició no de Llei registrada amb el núm. 
817/89, subscrita pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, so
bre la crea ció per part del Govern d'una oficina d'informa
ció juvenil a Formentera. 

Per defensar aquesta Proposició no de Llei, té la pa
raula el Diputat Sr Ildefons Juan. 

EL SR JUAN 1 MARI: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

EIs formenterencs i especialment els joves no disposen 
a I'illa de cap organisme, de cap entitat que els pugui asses
sorar, que eIs pugui informar sobre els diferents ternes que 
els afecten i que són molt importants per a elIs: formació, 
treball, relacions amb institucions, amb associacions pro
pies de joves, etc. L'Estatut d'Autonomia al seu article no
ve especifica que les institucions d'autogovern promouran, 
entre altres coses, la igualtat entre tots els ciutadans de les 
nostres illes i aquesta igualtat, de moment, com explicarem 
més endavant, no es dóna. 

Les circumstancies especials de l'illa de Formentera, 
amb canvis socioeconomics molt rapids, provocats per la 
nlpida transformació d'una societat agrícola en una societat 
turística i de serveis han augmentat aquesta problematica 
específica de !a joventuit i és aquí on la intervenció de 
l'Administraci6 hauria de ser més activa per tal d'aconsegu
ir un futur millor per a aquesta joventut. 

Per aixo, davant aquesta realitat que per als joves de 
Formentera pensam que és discriminatoria respecte deis 
joves de les altres illes de la nostra Comunitat, que sí 
compten amb aquests serveis, amb aquestes oficines d'in
[ormació juvenil, com deia abans n'hi ha a Menorca, n'hi 
ha a Mallorca, n'hi ha a Eivissa, per aquest motiu el Grup 
SOCIALISTA ha presentat aquesta Proposició no de llei 
que diu que el Govern de la Comunitat Autonoma creara a 
I'illa de Formentera una oficina d'informació juvenil de
pendent de la Direcció General de Joventut i que tendra 
els següents objectius: facilitar als jovcs tota la informació i 

--

les activitats amb ells relacionades a nivell de Comunitat 
així com a nivell nacional i internacional; fomentar la crea
ció d'associacions juvenils a la mateixa localitat, a la matei
xa illa i incentivar les activitats de les ja existents i, final
ment, servir de pont de comunicació entre aquesta i les al
tres illes de la Comunitat. 

Pensin, Sres i Srs Diputats, que aquesta sera, si prospe
ra, una mesura important per part de la joventut de les nos
tres ílles. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deIs Grups parlamentaris que vulguin 
in tervenir? 

Per part del Grup parlamentari CDS,té la paraula el 
Diputat Sr Andreu Tuells. 

EL SR TUELLS 1 JUAN: 

Nuestro Grupo votará afirmativamente la Proposición 
que se nos presenta y simplemente quiero hacer una serie 
de puntualizaciones. 

En primer lugar, nuestra información es que el mes de 
febrero ya hubo un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Formentera para aprobar que el Alcalde pudiese suscribir 
un convenio con la ConseIleria Adjunta a la Presidencia. 
Después, también, en el mes de septiembre pasado hay una 
resolución de la Conselleria en la que se acuerda una sub
vención para el Ayuntamiento de un importe de 1.100.000 
pesetas. 

Son datos que hemos recogido y yo quisiera comentar 
simplemente, en cuanto a la Proposición, que estoy de 
acuerdo con su Exposición de Motivos que afirma que con
viene extender la mano de la Administración; nuestro Gru
po piensa que no puede servir como un precedente general, 
entendemos que es mejor que una Administración periféri
ca una Administración delegada y mejor que ésta, unas 
transferencias de competencias y esperamos que cuando se 
desarrolle el Estatuto en su artículo 39 y la Ley de ConseIls 
Insulares y las demás leyes que vengan al caso, que efectiva
mente se produzca no una extensión de la mano de la Ad
ministración, sinó más bien una extensión de la Adminis
tración entera en cuerpo y alma para que efectivamente la 
Comunidad y todas y cada una de las Islas puedan disfrutar 
de los servicios que en este caso puntual se ofrecen, es de
cir, seguimos con una concepción insularista de lo que en
tendemos por Autonomía. 

Evidentemente no vamos a negarnos porque autono
mía y democracia van siempre- valga el juego de palabras 
que aquí se expresa- o bien unidas de la mano o bien uni
das del brazo y evidentemente todo lo que sea aproximar 
esa Administración al ciudadano en todas y cada una de las 
Islas, cuanto más separadas todavía mejor, debe ser votado 
favorablemente, pero insisto que como sirva de precedente 
para una administración periférica, que esperamos que no, 
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sino que lo que intentamos es que sean desarrollando el 
Es ta tuto y la Ley de Cansells Insulares al máximo. 

Muchas gracias. 

EL SR PRESlDENT: 

Per pan del Grup parlamentari PSM-EEM, té la pa
raula la D iputada Sra Paula Guillem. 

LA SRA GUILLEN 1 RIPOLL: 

Gracies, Sr. Presidenl. 

'. 
E l nos tre Grup reco lzanl també aquesta Proposició 

concre tament del Grup SOCIALISTA, pero voldria dir, 
abu ndant en alguna de les coses que ha apun tat el Sr Tuells 
que esperam que efectivament no sigui la ma de l'Adminis
tració que s'acosti, sinó que en un fut ur, esperem que no 
gaire lunya, I'Ajuntarnent de Formentera sigui dotat amb 
condescendencia, diríem, d'alguna manera i tal vegada per 
manament de la Comunitat Autonoma de tates quantes i 
més amplies competencies per poder-ne fruir alla directa
ment. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Sr Antoni Marí i Ferrer. 

EL SR MARI I FERRER: 

Grilcies, Sr President. Sres i Srs Diputa ts. 

Unicament pe r fl.Xar la postura del nostre Grup hem 
d'informar que aquesta Proposició no de !lei relativa a la 
creació per pan de1 Govern a Formentera d'una oficina 
d'informació juvenil ja arriba fora de temps, ja que després 
de molts de mesas de negociacions amb la Conselleria Ad
junta a Presidencia, l'Ajuntament de Formentera, amb co
ordinació amb I'equip de govern del Consell Insular d'Ei
vissa i Formentera, ja estam en aquest moment per la firma 
del conveni per obrir aquesta oficina d'informació a la jo
ventut. 

Per altra part, hem de manifestar que la joventut de 
Formentera mai no ha estat marginada d'informació juve
nil ni de participació a la vida cultural, economica i social, 
ja que com die l'equip de govern del Cansell Insular d'Ei
vissa i Formentera s'ha preocupat que arribas a temps i en 
forma la informació a l'Ajuntament de Formentera perque 
la joventut pogués acollir-se a 10ts els seus drets. No obs
tant aixo, donarem el nostre supon a aquesta Proposició 
no de Llei perque el Govern ere'i a Formentera aquesta 
Oficina d'Informació Juvenil sempre amb el suport i ajuda 
a la joventut. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a votació la Proposició no de Llei que 
acabam de sotmetre a debat. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drcts'? 

Vots en contra'? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra . 

IV- . DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ORDENACI 
Ó TERRITORIAL SOBRE EL PROJECTE DE LLEI DE 
SUBSTlTUCIÓ DE PLANEJAMENT URBANISTIC 
MUNICIPAL RGE NUM. 847/89. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a tractar el quart i darrer punt de l'Ordre del 
Dia d'avui, que és el Dictamen de la Comissió d'Ordenació 
Territorial sobre el Projecte de Llei de substitució de pla
nejament urbanístic municipal, registrada amb el núm. 
847/89. 

El Dictamen de la Comissió ve sense cap es mena man
tenguda per defensar en el Plenari, no obstant aixo aquesta 
Presidencia vol fer avinent que a l'Exposició de Motius hi 
ha una paraula equivocada, és a dir, a la primera línia diu " 
si bé és evident que deIs dos instruments urbanístics de 
rang superior previts a la present llei", ha de dir " a la vi
gent llei", supos que el bon sentil deIs Srs Diputats entenen 
que ha de ser així i que ho acceptaran. 

... -~J 

Aleshores, com que ve sense cap esmena mantenguda, 
aquesta Presidencia, no obstant aixo, no vol deixar sense 
que expressin la seva opinió, sí la volen expressar, i si no, 
passaríem directament a votació. 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Pere Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Grades, Sr President. 

Estam d'acord amb aquesta llei, ara bé, no volem dei
xar passar l'oportunitat per dir les diferents lectures que 
nosaltres veim sobre aquest punt. En primer lloc, la prime
ra lectura és la més senzilla, la més rapida, parlam de muni
cipis amb Pla General aprovat d'acord amb la Llei ejel 75, 
amb la Llei del Sol del 75, n'hi ha poes dins aquestes illes, a 
part d'aixo parlant de municipis de menys de 5.000 babi
tants encara redu'im més el contingent i, per una altra part; 
municipis que no tenguin expeetatives de creixement. En 
definitiva i aOO es va reconeixer a Ponencia ens referim a 
dos munidpis, Bunyola i Puigpunyent. 

Ara bé, el motiu de la intervenció no era aquest, sin~ 
la segona lectura que es pOl fer d'aixo. Encara que li doneíIí 

Q 
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suport aquesta vegada, ereím que és especialment greu el 
..l. fet de baixar de categoría díns els planejaments, nosaltres 

creim que la figura ideal per desenvolupar un territorí és el 
p\a General i no unes normes subsidiaries. No m'entreten
dré comptant les diferencies que hi ha entre un Pla Gene
ral i unes normes subsidiaries, ara bé, n'hi ha dues que ens 
baurien de fer pensar, cree jo. 

I 
I 
1 

En un Pla General, el eompromís que adquireix I'Ad
ministració davant l'administrat és molt més important i és 
un compromís fermat tant pel temps com per la qüestió 
economica, per tant I'administrat se sent molt més segur 
davant un Pla General que davant unes normes subsidülries 
i un segon punt, que per a mi és el fonamental, és que cree 
que molts de pobles d'aquestes illes tenen una manca per 
aquesta part i és que un Pla General- jo crec que és un deIs 
punts fonamentals d'un Pla General- ha de preveure el des
envolupament economic que tendra cada poble i aixo no es 
fa la majoria de vegades i ha tocam cada dia a la practica 
diaria de l'urbanisme corrent dins els municipis. 

M'explicaré, hem viscut 1na, sobretot aquests dos dar
rers anys, una expansió constructiva que probablement no 
s'havia vist mai en aquestes illes. Aquesta expansió cons
tructiva, estam segurs que ha dut a un enriquiment de la 
població? Estam segurs que hem seguit les passes que s'ha
vien de seguir? Segurament, pel fet de no tenir Plans Ge
nerals i pel fet de no tenir la previsió de les possibilitats de 
cada poble, les ,possibilitats de desenvolupa~ent, pel fet de 
no tenir aixo ha passat que .la' feina que probablement es 
podia fer als pobles en deu anys, que probablement assegu
rava la subsistencia d'aquest poble o assegurava el benestar 
de la gent d'aquest poble, aquesta feina en lloc de fer-la en 
deu anys l'hem re ta en dos, amb el qual fet és discutible si 
aquest benefici que s'ha fet tan aviat a la llarga repercuteix 
en bé o en mal. ]0 consider que aquest és un deis punts fo
namentals que queda recollit dins un Pla General i en canvi 
no queda recollit dins unes normes subsidiaries. 

]a per acabar, supos que una de les intencions amaga
des d'aquesta llei és o se sobreentén que als pobles que no 
s'adapten al que diu aquesta llei, se'ls recomana que facin 
un Pla General i no unes normes subsidülries, la qual cosa 
agrairíem molt. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Fernando Saura. 

EL SR SAURA 1 MANUEL DE VILLENA: 

Gracias, Sr. Presidente. 

En principio, por una cuestión de orden, porque en la 
Exposición de Motivos, mejor dicho, cuando dice que la 
enmienda del Grupo MIXTO no se acepta por parte de los 
Grupos PSM-EEM, CDS, UM y SOCIALISTA, debe decir 
también con la abstención del grupo POPULAR y no cons
ta, que yo recuerde, podría estar equivocado, pero el Gru-

-

po POPULAR se abstuvo en las dos enmiendas presenta
das por el Grupo MIXTO, así viene, por ejemplo, en el ar
tículo 2, si no lo he leído mal. 

Por otro lado ... Sr presidente, si me equivoco no pasa 
nada ... 

EL SR PRESIDENT: 

El que li vull dir és que aquí ve el Dictamen de Comis
sió sense dir qui va votar en contra, ni a favor ni qui es va 
abstendre. Ve un Dictamen de Comissió a sotmetre's al 
PIe, no diu qui es va abstenir, ni qui va votar a favor ni en 
contra. 

EL SR SAURA 1 MANUEL DE VILLENA: 

Tiene razón, pone ... , sí, tiene razón. 

EL SR PRESIDENT: 

Es que no té per que venir, aquí ve el Dictamen de Ca 
missió i si hi ha o no hi ha es menes mantengudes. No hi hé 
cap esmena mantenguda i no és el Dictamen de Ponencia, 
sinó el de Comissi6. 

EL SR SAURA 1 MANUEL DE VILLENA: 

Tiene razón, Sr Presidente. Gracias. 

Entrando en el fondo del asunto, la ley en realidad se 
hace para un bien general, en este caso se podría decir que 
es un bien particular para dos municipios, sí pedido por un 
solo municipio, pero que también afecta a otro, como pue
de ser Bunyola, no hay mal que por bien no venga, real
mente son municipios pequeños que cumplen con estas 
condiciones que dice el Proyecto de Ley y que no tienen las 
posibilidades que pudieran tener otros municipios. Por 
consiguiente, nosotros entendemos que este Proyecto df 
leyes correcto en la realidad actual del urbanismo. 

Por otro lado, tendría que decir si realmente el urba 
nismo en los municipios que tienen normas subsidiarias e:
peor que el urbanismo donde hay planes generales de arde 
nación. Nuestro Grupo cree que no, que realmente es la 
circunstancia del momento la que así lo asegura. ¿Que a lo 
mejor es más importante que haya un planeamiento tipo 
Plan General? Es posible que sí, no obstante en los muni
cipios pequeños se ha demostrado que el urbanismo que 
está realizado mediante normas subsidiarias es exactamente 
igual que en los que hay planes generales de ordenación. 
Por consiguiente, nosotros consideramos correcta la forma 
en que se presenta este Proyecto de Ley. 

Gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputat. 

Passam a votaciÓ la lIeí. Aquesta Presidencia demana 
si es poden votar els articles primer i segon junts o si valen 
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que es vOl in !InicIe per :InicIe. 

Sres i Srs DipUlals que vo tin a favor de l'an id e pri 
mer, de J'article segun, de la Disposidó Plnal Primera , Dis
pos idó Final SegonH i Exposidó de Mmius, es valcn posar 
drcls, pcr favor? GrAdes. 

VOIS en OO nlra'!. 

Abstcndons? 

Queda fl provada per un:ulimil:ll tic la C:ml bra. 

Sres i Sr.; DipUHUS, s'aixcc.'l la Sessió. 

Abstencions1. 

Queda aprovada per ununimit¡1I de la D mbra. 

Sres i Srs DipU l:US, s'a ixCC<1 la Scssió. 

.. 1 
,,'" 
1'10 

1111 
" ~ 

-;7" 

, 
¡ 
1 

1 


	2096_001
	2096_020

