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un Projecte de Llei de crea ció del salari social o renda mínima d'inserció. AleS que ja s,!ta implantar a onze 
Comunitats Awonomes o que es traba en fase mol! avanrsada d 'eSll1di per a la seva implantació 1 que des del 
debat del Parlament enrsa el Covern ha posat en marxa pressuposts extraardinaris per a infTllstrucrures, sub
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EL SR PRESIDENT: 

Comen«am el Plenari al qual se'ls ha convocat, segons 
1'Ordre del Dia que els han repartit oportunament, pel 
punt primer referit a preguntes. 

Sí, Sr Triay, té la paraula. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Per una qüestió d'ordre, Sr President, demanaria, si es 
possible, que les preguntes del Diputat Sr Damül Pons es 
deixassin pel final del punt d'avui referit a preguntes. 

EL SR PRESIDENT: 

D'acord, Sr Portaveu; acceptam la seva petició. 

I.3) .- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1271/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR SEBASTIA SERRA I BUS
QUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a la Pregunta registrada amb el núm. 
1271/90 sc.?bre el Projecte de Llei o Decret de crea ció de la 
renda" mínima d'inserció. Per formular-la, té 1'a paraula el 
Diputat Sr Sebastia Serra i Busquets. 

ELSRSERRAI BUSQUETI: 

Gracies, Sr Presiden1. 

Dia 23 de novembre de 1'any passat aquest Parlament 
va debatre una Proposició no de Llei del nostre Grup Par
lamentari sobre la crea ció d'un salari social o renda mínima 
d'inserció. En aquells moments que ho discutírem certa
ment a l'Estat Espanyol només hi havia dues Comunitats 
Autonomes en les quals ja s'havia posat en maIXa aquest 
salari social o renda mínima d'inserció i de fet aquest Ple
nari va rebutjar la nostra proposta, és a dir, la majoria del 
PP i UM varen rebutjar la pro posta i en conseqüencia va
rem quedar sense la creació d'una renda mínima d'inserció 
o salari social. 

En aquets moments ens trobam que el Govern de la 
Comunitat crea moltes partides pressupostaries extraordi
mi ri es , fa deute públic, operacions de crMit per a infras
tructures, per mol tes necessitats que existeixen en aquestes 
illes, pero de moment no ha fa per crear un salari social o 
renda mínima d'inserció pels sectors socials més necesitats. 

Es en aquest sentit que ens agradaria saber si el Go
vern fa comptes crear aquesta renda mínima d'inserció o 
salari social dins 1'any que ve i a partir deIs pressuposts or
dinaris o dins pressuposts extraordinaris, tot i tenint en 
compte que a hores d'ara ja són onze Comunitats Autono
mes comandades per distintes forces polítiques - no totes 
són del mateix signe, sinó que hi ha una gran diversitat -
que ja s'han posat en marxa i han fet realitat o ha faran 

que ja s'han posat en maIXa i han fet realitat o ho faran 
l'any 90 aquest salarí social o renda mínima d'inserció. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar la pregunta, té la paraula el Conseller de 
Sanitat, Sr Oliver. 

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

Gracies, Sr President. 

Jo crec que a finaIs de 1'any passat ja varem justificar 
les raons que tenia el nostre Govern per no implantar 
aquest salari social, entre d'altres el cost elevat d'aquest sa
lari. Recentment s'ha celebrat a Madrid un simposi en el 
qual han participat un bon nombre d'Administracions PÚ
bliques, organitzacions no governamentals, partits polítics i 
sindicats i s'han debatut ampliament les diverses circums
tancies i factors que incideixen en la posada en maIXa d'un 
programa d'inserció sociaL 

La segona proposta d'aquest simposi afirma rotunda
ment que la financ;ació de la renda mínima d'inserció haura 
d'anar a carrec del pressupost general de 1'Esta1. Per aixo 
entenem que-mentre el Govern Central no es pronuncil fa
vorablement i es doti pressupostariament un programa d'a
questes característiques, aixo no sera possible, pero de ta
tes maneres en aquest mateix simposi també s'explica, es 
fonamenta aquesta conclusió, és a dir, que no és tracta no
més d'una política social, de mesures economiques o quan
tia suficient, sinó que es tol un procés: d'inserció, d'habitat
ge, d'educació, sanitat, serveis socials, etc., etc. 

Per últim, jo voldria fer referencia a unes afirmacions 
de la Ministra d'Acció Social, que fa poes dies va afirmar 
rotundament que el Govern Socialista rebutja els subsidis 
com a solució a la marginació i que les seves línies de socie
tat de benestar no passen en cap moment per la instilució 
del salari social o subsidis, és a dir - i jo coincidesc en 
aquesta idea - que no estam per donar peixos, sinó més 
aviat per donar canyes de pescar. 

Per altra part, Ji volia respondre que no són tantes com 
voste diu les Comunitats que paguen aquest salari social. 
Ara com ara la paguen dues, el País Basc, per raons que 
tots coneixem, i Cantabria. El tenen aprovat tres i en estudi 
algunes més. . 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

L'any 90, Sr Conseller, seran 11 les Comunilats Auto-
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nomes que hauran establert i concretat la renda mínima 
d'inserció, que precisament es caracteritza perque hi hauni 
d'haver una tasca per a la reintegra ció al món laboral i per
que la gent hagi de fer contraprestacions. No és en absolut 
un subsidi entes a I'antiga manera corporativa d'un Estat 
que evidentmcnt pensam que ja no existeix, I'Estat del cor
porativisme franquista. 

Aleshores, la veritat és que les seves raons ens parei
xen poc convincen ts i sobretot en un moment que el Go
vern d'aquesta Comunitat va llan~nt projectes d'inversió 
pública molt importants, que molts de pies creim que són 
positius i d'altres que són dubtosos, el fel que deixi al mar
ge els sectors socials menys afavorits vol dir que té les seves 
prioritats, cosa que aquest Dipu tat lamenta profundament. 
No hi forma part el que nosaltres entenem I'estat social, el 
que nosaltres entenem la lluita per la marginació i pels que 
estan pitjor. 

Per tant, en aquest moment hem de dir que ens preo
cupa i fins i tot li recordaríem que un Govern del mateix 
color, del Partit Popular, com és el de Cantabria, ha estat 
uns deIs primers a llan~r aquest projecte i cree que amb 
satisfacció plena del mateix Govern i de tota la Comunitat 
de Cantabria. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller de Sanitat. 

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

Gracies, Sr President. 

Jo no em referesc a l'Estat ja finit , dictatorial i corpo
rativista, em referesc a l'Estat actual, a l'Estat del Govern 
SOCIALISTA, a la Ministra actual del Govern SOCIALIS
TA, aixo va sortir publicat dia 16 d'aquest mes i varen ser 
unes manifestacions fetes a Lleida i continuu dient que no 
sé quantes Comunitats ha pagaran; ara com ara, hi ha el 
País Basc i Cantabria i només al tres tres que ho ten en 
aprovat, no sé d'on es treu les onze. Aparaulat, en estudi, 
n'hi uns quantes més que li ha tenen. 

Gracies. 

1.4) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1277/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR JOAN F. LÓPEZ 1 CASAS
NOVAS, DEL GRUP NACIONALISTA I D'ESQUER
RES. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el núm. 
1277/90. sobre acord del Consell Insular de Menorca res
pecte a l'encomanda de gestió en materia de Cultura, Edu
cació i Esports del Govern a aquell Consell Insular, té la 
paraula el Diputat Sr Joan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. 

Dia 11 de desembre de l'any passat, del 89, va tenir en
trada en el registre del Consell Insular de Meno rca un es
crit del Vice-president del Govern on hi havia una pro pos
ta de descentralilzació administrativa en materia de Cultu
ra, Educació i Esports en forma d'encomanda de gesti6. 
Dia 5 del mes de gener del 90, la Comissió de Cultura del 
Conselllnsular de Menorca estudia aquesta proposta i n'e
met un dictamen, que s'aprova en plenari dia 15 de gener. 
De dia 15 de gener fins avui no hi havia hagut cap resposta 

·'per part del Govern de les Illes Balears i aqucst era el mo
tiu de la nostra pregunta. Sabem que avui a les deu del ma
tí hi ha hagut una reunió, evidentment molt motivada con
junturalment per aquesta Pregunta i volem saber la respos
tao 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Vice-president del Go
vern, Sr Huguet. 

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

Sí; gracies, Sr President. 

La resposta és així de senzilla, resposta positiva. Dit 
aga tal vegada podríem asseure'ns, pero efectivament voste 
ha fet un repas: La Vice-presidencia va remetre un escrit al 
Consell Insular de Menorca, de data 11-12-89; ac;o es va de
batre en el.s¡'de la _Comissió de Cultura i Esports del Con
seU Insular de Menorca, que va adecuar el dictamen perti 
nent amb intervenció de tots els grups i després va passar a 
Plenari, el mes de gener del 1990, on s'introduiren una se
rie de propostes que venien de la Comissió, propostes que 
feien referencia al document originari que havia enviat la 
Vice-presidencia i determinaven i establien una serie de 
consideracions a la mateixa proposta. Des del Consell Insu
lar es va remetre a la Vice-presidencia, on va tenír entrada 
dia 6-2-90 i d'aquesta data al día 6 o 7 de maig del 90 hi van 
únicament i exclusivament tres mesos, és a dir, que des de 
la res posta que va donar el Consell Insular de Menorca per 
escrit notificant aquest acord a la data de convocatoria de 
la reunió que s'ha produH avui matí, que no discutirem si 
és o no circumstancial, pass en únicament i exclusivament 
tres mesos, pero és que durant aquests tres mesos hi ha ha
gut una shie de converses que he reconeixer que pot ser no 
hagin tengut el caracter formal que mereixería aquesta si
tuació, pero que han servit per tenír una reunió on s'esta
blissin una serie de críteris per fer efectiu l'acord del Can
sell Insular de Menorca. 

El fet que s'hagi convocat avui matí només obeeix a 
una cosa. Podem discutir si s'havia d'haver convocat abans 
o després, pero en tot cas s'ha convocat el dia que anava 
millor ais Diputats del Consell Insular de Menorca pel fet 
que s'havien de despla~r perque hi havia Plenari, i a0 es 
un acord tAcit que es té entre les Illes menors i el Govern 
sempre que sigui possible. 
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Res més i grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Grades, Sr President. 

Es evident, Sr Huguet, que en base a preguntes i a in
sistencia es fa camí. Es un camí lent, un camí Uarg pel que 
es veu en les dates. Problemes de burocracia i jo crec que 
també d'índole política. 

La pregunta, concretament, ara és: ¿No creu voste que 
ja seria hora de parlar de transferencies en materia de Cul
tura, Educació i Esports, en Uoc de seguir el camí d'enco
manda de gestió, que era viHid, potser era \'únic possible fa 
uns mesos o uns anys enrera? 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Vice-president. 

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

Sí; gracies, Sr President. .' 

Sr López, jo estic encantat de fer aquest debat i de res
pondre a aquestes preguntes. El que no pot ser és que s'a
cordi una cosa, que es posi en marxa i que després digui: 
Bé, ara deixem aixo que hem fet fins ara i anem a la trans
ferencia. Jo)i vull recordar honestament que aquesta és la 
postura que va adoptar un grúp polític, el Grup SOCIA
LISTA va votar en contra de la gestió ordinaria i en aquell 
plenari va dir que volia la transferencia; els altres Grups, 
inclosos vostes i nosaltres, vam dir nosaltres també volem 
transferencia, pero mentre no vengui facem gestió ordina
ria. Dones facem gestió ordinaria i si a<;o ho hem de dur 
amb transferencia ho durem amb transferencia, i em cregui: 
en el moment que hi hagi l'acord dins la Comissió Tecnica 
Interinsular que a<;o es faci per transferencia, s'hi fara, i 
aquest grup polític, qué és el Partit Socialista, que abans de 
la reunió ha fet unes manifestacions - sobre les quals jo he 
tengut la boca cIosa - dient: Més que gestió ordinaria, no
saltres volíem transferencia, pero el Pie del Consell, amb 
responsabilitat nostra, va votar una altra cosa, i el Grup del 
Govern en aquest moment no fa més que donar compli
ment a aquest acord, que el Govern intentara dur endavant. 

Grades. 

1.6.- PREGUNTA RG.E. NÚM. 1272/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR SEBASTIA SERRA 1 BUS
QUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALIS
TA r D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el núm. 

1272/90, sobre la fundació tutelar per a persones amb dis
minució psíquica de Mallorca, té la paraula el Diputat Sr 
Sebastia Sena i Busquets. 

Acabi i després faci la pregunta, Sr Sena, o que ho 
agafi un altre. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

Perdó, pero la pressa per agafar \'altaveu ha fet que 
l'espanyas momentaniament. 

La pregunta torna a ser de problemes socials, és una 
de les constants del nostre Grup i és: Quin suport ha donat 
fins ara el Govern a la Fundació Tutelar per a persones 
amb disminució física, de Mallorca? 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESLDENT: 

Per contestar, té la paraula el Sr Conseller de SanÍlat . 

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

Jo no sé a quin suport es refereix. ln~ubtablement no 
ens han transferit la tutela de les fundacions, com sap molt 
bé. Aquesta Conselleria coneix els estatuts de la Fundació 
Tutelar, ha rebut la Junta Directiva, tenim converses molt 
sovint a causa de Son Tugores. La Fundació ha manifestat 
la seva jntenció de s~r part d'un Patronat, si es forma, per 
dur el Centre de Profunds, cosa en la qual nosaltres no te
nim cap inconvenient sinó ben al contrari, que ens agrada
ría molt. La Fundació i nosaltres feim estudis comuns per 
veure com ho podem dur a terme; no sé a quines altres aju
des es refereix. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Sena. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 
'. 

Convenim amb el Sr Conseller que la tutela per a per
sones amb disminució psíquica és important, que aquests 
anys s'ha tengut molt abandonada i que és una demanda so
cial que existeix. Ens satisfa que voste hagi rebut la directi
va de la Fundació i que tenguin converses perque puguin 
participar en un centre que ja s'hauria d'haver obert fa tres 
anys i que a hores d'ara ja du un retard de més de tres anys, 
que és el de Son Tugores per a disminuits físics, pero de
manam: I ajudes economiques i tecniques, quines? Perque 
vostes, normalment, si valen, subvencionen. 

Gracies. 
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EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Consel ler de Sanitat. 

EL SR CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT 
SOCIAL (Gahriel O liver j Capó): 

Nosaltres no reparlim doblers perquc sí. Si la Funda
ció no ens ha demanat doblers, que vol? Que n'hi doncm? 
La Fundaeió, amb molt bon criteri, ens ha dcmana1 ajuda 
en el sentit tecnic i ens ha prestat col.labor3ei6, a la vega da 
ens ha donat i demana 1 col.laboraci6; ara bé, posar doblers 
per les bones dins la seva bústia no cree que sigui la nostra 
finalitat 

Gnleies. 

1.8) PREGUNTA R.GE NÚM 1273/90, PRESEN
TADA PEL DlPUTAT SR SERRA ] BUSQUETS, DEL 
GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA I D'ES
QUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 1273/90, sobre el tancament 
de la Llar Funcional del Gree, té la paraula el Sr Sebastiá 
Sena. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

Hem diseutit una serie de vegades, involuntariament 
per part nostra, amb erispaeió del Conseller, sobre política 
en materia de problemes de1 menor. La majoria ens va ne
gar tots els projeetes i propostes que presentavem, pero un 
deis temes evidents és que pel desembre de I'any passat, del 
89, es tanca a Mallorca una de le poques llars funcionals de 
menors, que és la que tenia l'organitzaeió GREC, una or
ganització sense fi de lucre que feia una feina important 
d'educadors de carrers , etc. 

La pregunta, per tant, és: Per que es va tancar aquesta 
Llar Funcional, sobretot tenint en compte que el Govern 
ens va contestar per escrit que era per dificultats pressu
postlries. 

EL SR PRESJDENT: 

Per contestar, té la paraula el Conseller Adjunt a Pre
sidencia, Sr Gilet. 

EL SR CONSELLER ADJUNT A PRESJDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr President. 

Aquesta Llar Funcional del carrer Bisbe Maura, en un 
principi va ser utilitzada per persones independit.zades deis 
Missatgers de la Pau amb la cobertura jurídica de Grec. Per 
aixo es coneix com a Llar Funcional del Gree, pero sabiem 
posiUvamenr i ajxo ho varem manifestar quan es va firmar 

el primer únic conveni, dia 1 de mar<;, que hi havia una se
rie de dificultats ele carilcler pressupostari , no nnmés quanl 
al funcionament, sinó també quant a infrastructura. 

Aleshores, una vegada firmat pel mes de man;:, com he 
dil , el conveni amb la Conselleria per a l'a tenció d'al.lols 
fins a 14 anys, el mes d'octubre el representant del Grec va 
presentar un prcssupost per a I'any 90 que aseendia a 8 mi
liom de pessctes. Posat que la Conselleria durant l'any 89 
havia eoben uns 3 mitions de pesse tes per a assistencia a al. 
101S ¡ no tenint altres subvencions d'altres institucions, ni 
del Consell Insular ni de l'Ajuntament de Palma, a pesar 
que s'havien fel gcstions, el mes d'octubre el Gree va pren
dre la decisió d'anar tancant aquella Llar Funcional, cosa 
que es va fer sense cap casta de trauma, ates que les llars 
funcionals per a al.lots de 3 él 10 anys no són deficitaries en 
aquesta Comunitat Autonoma. Poden ser defieitaries les de 
menys de 3 anys o les de més de 14, pero no d'aquestes e
dats. 

Aquestes són les raons per les quals es va produir el 
tancament sense cap casta de trauma, repetesc per a cap de 
les parts. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Sena. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

Caminam cap enrera, és indubtable; en Iloc d'anar en
davant, anam enrera. Fent nÚmeros , vostes subvencionen 
amb més de 4.000 pcssetes pcr zona i dia, cosa que ens pa
re ix bé, el sistema del Conse ll Insular de Mallorca amb 
unes importants partides d'augment - es una de les poques 
coses del Consell Insular que vos tes potencien -, pero en 
canvi un acord que per ventura anava bé, i dic per ventura 
perque evidentment en el camp del menor hi ha moltes co
ses discutibles, nosaltres creim que aquesta gent del Grec 
ho feia de la millor manera que podia, i vostes, d'una ma
nera un tant passiva, maldament digui que no hi hagut 
trauma - la qual cosa m'imagin que vol dir que no hi ha ha
gut protestes de carrer, crec que vos te es refereix a aixo - la 
veritat, creim que vostes havien d'haver intentat que les po
ques llars funcionals que existien eontinuass in obertes. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller Sr Gilet. 

EL SR CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr President. 

Quan die trauma em referesc al fet que els aUots varen 
poder ser empla~ts en altres llars funcionals. Li repetesc 
que el deficit de llars funcionals no és dins aquestes edats i 
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li dic una altra vega da que la situació d'aquesta llar ja patia 
des de la seva posada en funcionament, posat que el coordi
nador era un voluntari del Grec, pero les persones que hi 
treballa ven tal vega da no ho eren. 

D'altra banda li puc die que tampoc no entenem que la 
situació sigui traumatica ates que el mateix Grec ens comu
nica en una carta: "Me complace comunicarle que la Junta 
Directiva de esta Asociación, en reunión celebrada día 5 de 
marzo de 1990, acordó por unanimidad dejar constancia y 
manifestarle nuestro reconocimiento y gratitud por el em
peño y dedicación demostradas conducentes a garantizar la 
continuidad del programa de trabajo socioeducativo en me
dio abierto". Firmat, Felipe González, Presidente. 

Aleshores, jo entenc que les relacions amb Grec no 
han estat traumaticas a causa d'aquest tancament, sinó que 
s'ha produ"it d'una forma natural i logica, atesa la seva po
sada en funcionament. 

1.9) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1333/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR JOAN F. LÓPEZ I CASAS
NOVAS, DEL GRUP P ARLAMENTARI NACIONALIS
TA I D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 1333/90, sobre alliberació 
d'exemplars de tortuga, té la paraula el Diputat Sr Joan 
Francesc López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gnlcies, Sr President. 

Els Srs i Sres Diputats d'aquesta Cambra no deuen ig
norar que un Reial Decret, el 439/1990, declara un tipus de 
reptil, la tortuga marina, com a especie protegida i aquest 
mateix Reial Decret, que obviament és d'aplicació a les Co
munitats Autonomes, diu: "La posesión no autorizada de 
ejemplares vivos o muertos o de sus restos, incluidos los 
preparados y naturalizados de estas especies, así com el ac
to de molestar o inquietar intencionadamente a los anima
les silvestres petenecientes a especies catalogadas serán 
consideradas infracciones de conformidad con los previsto 
en los artículos 26.4 y 38.13 de la Ley 4/1989". 

Ates que el Director de SECONA tenia una denúncia 
formulada pel GOB de Menorca, de dia 6 de setembre del 
88, que va ser reiterada dia 21 de juny del 89, tornada a rei
terar dia 21 de novembre del 89 i amb motiu del silenci que 
hi havia sobre aquest tema - el tema era concretament l'es
tat de captivitat de tres exemplars d'aquesta tortuga prote
gida a un bar aquarium de Menorca - el President de les 1-
Hes Balears va tenir notícia d'una queixa a causa d'aquest 
silenci dia 9 de gener del 90, i igualment, dia 9-2-90, el 
Consell Insular de Menorca en funció de la seva encoman
da de gestió. 

Nosaltres demanam que cal fer, a part de les denúncies 
corresponents, perque el SECONA ordeni l'alliberació deIs 
exemplars i apliqui la llei que hi ha sobre aquest tema. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Conseller d'Agricultura i 
Pesca, Sr Pere Morey. 

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

Sí, Sr President. 

S'ha de dir, per explicar tata la historia, que nosaltres 
varem tenir coneixement d'aquesta tenencia fa sis anys, 
l'any 1984. Com que ellloc on en aquell moment es troba
ven aquestes tortugues era un establiment de caire cultural, 
la ConselIeria va pro posar a ICONA, a Madrid, que auto
ritzas aquesta tenencia. ICONA no ho va autoritzar, sinó 
que les va deixar en deposit, en precario L'any 1989 varem 
saber que aquest aquari s'havia convertit en un bar i d'a
questa manera ja no hi havia l'excusa o la cobertura cultu
ral, o aquesta no era prou consistent, i aleshores varem 
proposar el seu alliberament. 

El fet que no s'hagi produit és perque els nostres tec
nics tenen dubtes serios os sobre que l'alliberament d'ani
mals que fa sis anys que són en un aquari a la mar oberta 
en lloc de significar la seva protecciÓ, que és el que perse
gueix la llei, signifiqui la seva destrucció. Hi ha raons de 
pes per pensar que I'alliberament d'aquests animals sera 
causa de la seva mort, simplement perque han estat massa 
temps en un habitat diferent. 

Nosaltres creim que la llei diu aixo, pero que també té 
un esperit, que és una llei de protecció deIs animals, i que 
s'hauria de cercar un sistema - en aquests moments en par
lam amb el Consell Insular de Menorca - per tal que s'alli
berassin d'una manera diríem controlada per evitar la seva 
possible destrucció o que morissin de fam, cas de fer-ho de 
cop en alta ma. 

També cal dir que a Menorca - i també a Mallorca - fa 
falta un lloc on es puguin curar aquests animals quan arri
ben ferits a causa de les xarxes o deis pescadors. D'acord 
amb el Consell Insular de Mallorca i amb motíu d'aquestes 
denúncies, nosaltres hem decidit que efectivament aquest 
tema sigui resolt en el si de l'encomanda de gestió i de fer 
un alliberament anillant els animals en un lloc on nosaltres 
puguem tenir un cert control fins que es pugui fer l'allibe
rament total. 

Gracies, Sr President. 

Té la paraula el Diputat Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. 

Entenem que hi ha dues qüestions, aquí. Una, que els 
animals no morin, evidentment, i l'altra, el mal exemple 
que es dóna de tenir uns animals protegits exposats en un 
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medi que no és el seu i que, a més a més, els va causant 
aqu es ta mort lenta , mon dc tortuga, pero en definitiva 
constatable any darrere any, perque, com voste ha dit, ja en 
fa siso 

Aleshores hi ha una proposta , que és el tema que jo 
volia que contestas el Sr Conseller, una pro posta formula
da que parteix de criteris científics, que diu que aquest alli
berament s'hauria de produir durant els mesos de maig i 
juny aprofitant les migracions d'aquests animals, quan hi ha 
més afluencia d'aq uestes to rtugues Caretla Carettll en el 
Mediterrani. Com a etapa d'adaplació es podr ien emprar 
les instal.lacions que hi ha al Pon de Fornells per tal d'evi 
tar que un alliberament pugui ser traumatic i no s'aconse
gueixin els resulta ts que prelenem, que és acabar amb 
aquest espectacle impresentable que donam amb aquestes 
tortugues preses, i a la vegada que no es morin, obviament. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr ConselJer d'Agricultura. 

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

Sí; gracies, Sr President. 

Sí, Sr López Casasnovas, més o manco aquesta sera la 
solució de la proposta. Amb l'encomanda de gestió i instat 
per nosaltres, naturalment és el Consell Insular que ha de 
fer l'alliberament i la idea que teníem era precisament que 
les tortugues passasin primer per aquesta etapa a Cala For
nells abans del seu alliberament definitiu. No obstant aixo, 
he de dir que si de qualque manera no ens posam d'acord 
el Consell Insular i la ConselJeria per trobar un lloc on les 
tartugues que puguin agafar els pescadors en el tutur es pu
guin curar abans de ser alliberades, hi ha moltes possibili
tats que acabin en una arros o en una sopa. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, senyor. Té la paraula el Portaveu del Grup SOCIA
LISTA. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. 

M'infarmen que el Sr Damü\ Pons, per raons que des
conee, no ha regressat del viatge que ha fet a Saragossa en 
nom del Parlament i Ji demanaria, si es possible, que les 
quatre preguntes que tenia es mantinguessin per al proxim 
PIe. Si no fos possible, les reiteraríem per escrit. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Portaveu. 

Il.- MOCIÓ R.G.E. NÚM. 1307/90, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, SUBSEGUENT A LA INTERPEL.LA
CIÓ R.G.E. NÚM. 711/90, RELATIVA A LA POLITICA 

DEL GO VERN RESPECTE DE LA REHABILITACIÓ I 
MANTENIMENT D'HABITATGES DE PROTECCIÓ 
OFI CIAL. 

EL SR PRESIDENT: 

Esgotat el primer punt de l'Ordre del Di a passam al 
segon, que tracta el el debat de la Moció registrada amb el 
núm. 1307/90, subscrita pel Grup Parlamcntari NACIO
NALlSTA 1 D'ESQUERRES, derivada de la Interpel.lació 
núm. 711/90, sobre la política del Govern respecte de la re
habilitació i manteniment d'habi tatges de protecció oficial. 

Per defensar aquesta moci6 i per pan de l Grup presen
tan t, té la paraula el Portaveu Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ ] CASASNOV AS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Fa quinze dies, el Conseller d'Obres Públiques i Orde
nació del Territori de la Comunitat Autonoma acabava la 
seva intervenció amb unes paraules que transcrites d'una 
manera potser no literal m'agradaria recordar. El Sr Conse
ller deia: "Esto - la situació que acabavem de debatre - crea 
un estado de ánimo entre estas gentes - es referia a la gent 
que viu al Polígon de Llevant -, que evidentemente tienen 
muchos problemas sociales y el de la vivienda se manifiesta 
como uno más, y el crear entre ellos un clima de inseguri
dad le aseguro, Sr Casasnovas, que no conduce a nada". 

El nostre Grup comparteix en part aquesta idea. Crear 
clima d'inseguretat no condueix a res si aquest c!ima no té 
una causa fonamentada. També és evident que els múlti
ples problemes socials que es detecten en aquesta impor
tant barriada, on habiten més de 18.000 persones, com vos
tes saben, té molt a veure amb un habitat degradat, un ha
bitat que tot i no estar només Bigat al problema de J'habi
tatge té una relació inseparable de la situació en que es tro
ben els habitatges de promoció social que un dia es van fer. 

Aleshores el nostre Grup, que no governa la Comuni
tat Autónoma pero té la voluntat d'incidir en els proble
mes més apressants i greus que s'hi viven, avui fa la presen
tació d'unes propostes que, degudament debatudes, creim 
modestament que podrien arribar a trobar un solc de solu
ció als problemes - múltiples, repetesc - que té aquesta 
gent, aquesta població que mereix tot el respecte. 

La primera proposta plan teja que el Govern de la Co
munitat Autónoma realitzi un informe arbitral de reconei
xement i diagnosi per part del Col.legi d'Arquitectes - po
dria ser d'arquitectes tecnics i aparelladors, si es vol així -
que tengui en compte les disposicions contingudes en la 
Directiva 89/106 del Consell d'Europa i canalitzi les situa
cions en que es troben els diferents grups d'habitatges de 
protecció oficial del Polígon de Llevant, d'una manera es
pecial els ja tristament famosos blocs 232 habitatges, 466 i 
534, als quals cal afegir avui els 48 habitatges de lloguer 
deIs carrers Bogota i Amer. Tot a~o, per que? Perque s'ha 
de determinar que ha succeIt, que passa amb aquest procés 
rapid, massa rapid, d'envelliment, obsolescencia i anoma-
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lies d'edificació detectables en elements estructurals, instal. 
lacions, confort ambiental i tecnica d'obra. 

En el transcurs del debat també es va dir que hi havia 
informes tecnies que permetien assegurar que no hi havia 
motiu d'inquietud ni problemes. El document més impor
tant que hauria pogut aclarir la situació seria el que l'any 
1985 es va fer per un pacte de comú acord entre els repre
sentants de la Direcci6 General d'Urbanisme i Vivenda i 
els de I'Associació de Vei'ns afectats d'aquelIa zona. Es de
manava al Col.legi d'Aparelladors un informe pericial i en 
funció d'aquest informe, delimitar els problemes causats 
pel funcionament o el mal ús que s'havia pogut fer d'aques
ts habitatges i els defectes estructurals que en qualsevol cas 
no eren imputables als vei'ns que havien accedit a una adju
dicació d'habitatges - no a la propietat definitiva, repetesc -
que com a mínim resultava contradictoria amb l'article 14 
de la Constitució, "tothom té dret a un habitatge digne". 

La dignitat d'aquests habitatges, no de tots, pero de 
molts, deixava molt a desitjar i en aquest sentit el Conseller 
va reconeixer que s'havia perdut aquest informe, que 
aguest informe s'havia cmprat en determinals moments i 
així, per exemple, alguns velns d'aquesta barriada, del bloc 
de les 466, havien signat el document de compravenda, i 
d'altres, com els deis bloc de les 232, no l'havien signat i 
continuaven un contenciós que a hores d'ara encara no s'ha 
aclarit. -.. 

Aleshores creim imprescindible que es faci aquesta 
prova pericial, que es facin aquests informes. Per que deim 
a<;o? Perque malgrat no hi hagi hagut tecnies que, sense co
brar les fortíssimes dietes, diríem, de la feina que implicaria 
una diagnosi global de la situacil5, hagin volgut signar infor
mes, informes n'hi ha i jo avui deixaré damunt la taula, po
saré a disposició de la Conselleria d'Obres Públiques i Ur
banisme alguns d'aquests papers, alguns d'aquests informes 
perque en tregui les conscquencies pertinents. 

Podríem parlar, per exemple, deIs 48 habitatges de llo
guer situats al carrer de Bogota i Amer, on els velns, des 
del moment de la seva adjudicació, han denunciat verbal
ment i en reiterades ocasions, finalment amb registre d'en
trada de dia 15 de maig d'enguany, la situació en que es tro
baven els esmentats habitatges sense que l'IBA VI - diu el 
seu escrit - hagi fel el més petit esfore; ni tan soIs per verifi
car els múltiples problemes que tenen aquests velns, i aquí 
hi ha una amplia i detallada relació d'aquesta problematica. 

També pensam que és imprescindible que el Govern 
de les IlIes Balears tengui coneixement, per exemple, deIs 
informes que GESA ha fet respecte de la situación en que 
es troben, de les deficiencies de sortida de fums, de calenta
dors que no funcionen correctamenl en aquests habitatges 
de Iloguer, pero la situació més generalitzada i més proble
marica és sens dubte la deIs bloes d'habitatges anomenats 
466,534 i 232. 

L'altra vegada ja els vaig llegir un informe de la coor
dinadora del Polígon de Llevant, pero també posaré a dis
posició de tots vos tes i del Govern un informe pericial ela
borat per un tecnic en la materia, arquitecte, que ve a dir 

que les deficiencies no són, senyores i senyors, perque cau 
un rajola, perque es despren una fiola o perque la cadena 
de I'inodor, com va dir el Sr Ribas de Reyna, es romp quan 
s'estira. No és a~o, hi ha unes deficiencies de caracter es
tructural molt importants que abracen qüestions com, per 
exemple, els forjats que es desprenen de les faca nes , deIs 
enfronts, deficiencies molt greus perque impliquen risc 
d'accident - de fet se'n va produir un als habitatges de Can 
Serra, a Eivissa, per aques! motiu -, problemes d'estrenye
ments de les facanes que contribueixen sens dubte a aug
mentar les humitats de filtra ció i de condensació. Hi ha fi
sures a les jasseres de formigó armat a la planta baixa deis 
edificis deis bloes germans del carrer Puerto Rico, hi ha fi
sures i molt probablement a través d'aquestes l'humitat de 
l'ambient arriba a les armadures i aquestes s'oxiden - no 
m'invent res, Ilegesc l'informe - i aleshores, la mala execu
ció de l'estructura, observable a les jasseres, fa pensar que 
el risc d'accident no és immediat, pero tampoc remot, és un 
risc real. 

Humitats per filtració i per condensació, problemes en 
el parking, als garatges, problemes que no es poden impu
lar ne~ssariament a una normativa elaboradada per I'A
juntament de Palma, una normativa de l'any 1982, perque 
si bé és cert que la normativa d'activitats molestes, nocives, 
insalubres i perillos es data del 1982 en el cas que s'aplica a 
aquests garatges, també és cert que una de les causes per 
les quals no és dóna permís d'utilització és per no tenir el 

. sistema contra incendis degudament formalitzat i la norma
tiva d'aquest sistema és del 1979. En aquell moment era 
possible corregir-ho, fer-ho bé i no es va fer. 

Tot colabora a demostrar que les deficiencies no són 
imputables al mal ús, al pretes mal ús, al funcionament de 
la societat que viu en aquel! indret; hi ha problemes impu
tables més tost a defectes estructurals de la construcció i és 
en aquests defectes on s'hauria d'incidir d'una manera més 
decidida i obviament obligada per part de l'IBA VI. 

El Conseller d'Obres Públiques - per cert que lament 
moltíssim que no sigui aquí present - va dir que els anys 84 
i 85 s'havien invertit 60 milions, 16 milions el 88, fins a 
aterrar, ara, el 1990, en lm pressupost de 29,5 milions de 
pessetes. Amb aquests diners no es pot envestir una solució 
a aquesta problematica, que encara que no agradi de sentir 
ocasiona, per exemple, problemes de salut. Aquí tenc una 
analisi medica de problemes de salut ocasionats a una fiUe
ta de cinc anys a causa d'una broncopneumopatia produlda 

·.per les humitats, amb la recomanació que deixi d'immediat 
l'habitatge. 

Quant als habitatges d'ocupació iUegal - hauré d'a
breujar molt, Sres i Srs Diputats - són una de les fonts per 
les quals podria actuar l'Administració Autonomica per 
impedir, per frenar, per impossibilitar en la seva mesura la 
realitat traumatica i dramatica del trafic de droga que hi ha 
en aquesta zona i no em diguin paraules gruixudes. El ma
teix Conseller reconeixia que es pot actuar pel que fa als 
habitatges de lloguer, pero també es pot actuar quan s'ha 
denunciat al Jutjat que s'han obert habitatges tapiats i que 
són utilitzats de forma iUegal per encobrir aquests trafies 
que, com vostes saben, coneix la mateixa Conselleria, per-
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que els veins ho han ucnunciat. 

Una darrera cosa - ara no podré entrar en allres mesu
res que pro posa la Moei6, eom l'elaboraci6 (l'un Projeete 
de Llei de construeci6 d'edifieis o les fórmules que hí po
dría haver si s'apliquessín en la noslra Comunitat Aut()no
ma les normatives europees de qualitat d'habitatge - és que 
vull dir i insistir en el [et que la Comunital Autonoma no 
es pot [er un vcstit de la seva capa i obliclar les rcsponsabi
litats, subsidiaries si volen, que ha heretat deIs antics Patro
natos de la VÍI'ienda, pero que obviament ara s6n en les se
ves manso Hi ha resolucions sobre peticions de permisos 
d'obres on queda pales i ben demostrat que l'autoritaeió 
d'un permís ha de passar per l'autoritzaci6 del propietari a 
més a més deis permisos auministratius i el propietari deIs 
habitatges continua essent l'Institut Balear de ICl Vivenda. 

Per tOl a«o i ja que s'eneén elllum verme]], he de dir 
que la nostra actuaei6 en aquest tema, en cas que pogués
sim exereir mesures de Govern, seria prioritzar les inver
sions cap aquests jndrets. Fer, com deja l'altre dia el Sr 
Quetglas, que mai més no es tornin afer polítiques com les 
que vam viure en temps del tardo-l'ranquisme, pero obvia
ment corregint i posant un punt final a aquesta trista histo
ria per comen«3r una política molt més correcta que resta 
per fer, l'inici de la qual és en mans d'aquest Govern. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Portaveu Sr Quelglas. . 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Una vegada anunciat que nos al tres donarem suport a 
practicament tates les moeions presentades pel Grup NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES, excepte la darrera i des
prés explicaré per que, en fixar la posiei6 tanmateix volem 
dir que tal vegada ens sentim una mica decebuts perque es
penlvem en aquestes mocions un accent més important en 
els aspectes de política social que, al nostre judici, són més 
probablement parlar deIs problemes que avui sofreix la bar
riada del Polígon de LIevant que els aspectes en que es fixa 
amb detall excessiu la Moció presentada. 

Quant a la primera moci6, li donarem suport, encara 
que volíem matisar alguns aspectes. Es difícilment exigible 
l'aplicaci6 d'una directiva, la 89,106 de la Comissió Euro
pea - no del Parlament ni del Consell d'Europa - que va ser 
dictada pel novembre o pel desembre de l'any 88 i per tant 
és difícilment exigible la seva aplicació a habitatges cons
trui'ts, com tothom sap, amb moltíssima anterioritat. Dei
xant al marge aquests petits detalls, nosaltres estam d'acord 
amb l'esperit del que demana la Moció, lIum i taquígrafs, és 
a dir l'existencia d'un dictamen pericial per una entitat neu
tral i respectable com el Col.legi d'Arquitectes o el Col.legi 
d'Apare11adors i Arquitectes Tecnics, com ha suggerit el 

mateix Portavcu, per determinar les rcspllIlsabililats, si és 
que n'hi ha, cls dekcles qu e es puguin atribuir al mal ús o a 
la eonstruceil'l. 

L1 segona és ulla conscljuencia lllgica de la primera i 
en 1" mesura que és una exigencia al (jovern de la Comuni
tat Autonoma perquc complcixi la Ilei , no es pot defugir el 
seu recolzamenl. Efectivament, si qualcú té JesponsabililéllS 
no extingidcs pellranscurs ue terminis, rcspollSabililats exi
gibles per via administrativa o qualsevol altra , el Govern de 
la Comunitat Autonoma les ha (I'exigir; aixc) sembla un eo
rol.lari obvi de I'anterior i, per tanl, també mereixera el 
nustre supon. 

" 

El tercer em pareix que ja és un lema bastanl Illés im 
pUrlant, cree que posa el dil a la llaga, en rC¡¡JÜilt és un deis 
aspectes on falla més la política uel Go\'ern. Coneixer la 
qüestió c1'ocupaeió il.Jegal d'habitalges i el requerimcnt de 
tornar a la normalit'!t, cm consta per experiencia personal 
que s6n ternes tremendament difíciJs, que topen amb mol
tes i variades dificultats. Per tant, el fet d'cstimular i donar 
un recolzament parlamentari al Govern, diria jo, per man
tenir un estudi adequat de I'estat d'ocupaeió i!.legal i donar 
supon al Govern perque tcngui si més no la for<;a política 
per poder reivindicar de les autorilats policials de l'Admi
nistració Central en eoncret i també de l'Administració de 
Juslícia l'exercici de la legalitat, al nostre judici és sens 
dubte un reeolzament a J'aeei6 del Govern per a la reins
tauració de la legalitat. 

La que ens parcix més intcressant, més important i 
més transeendent és la quarta. ]0 cree que efectivélment és 
una reiteraeió de deeisions parlamentáries adoptades amb 
anterioritat, pero també la que realmen! posa J'accent en 
cls problernes autcntics dc la bai-riacla del Polígon ele LIc
vanL. EIs problemes que té aquesta barriada són d'índole 
d'una política social molt lligada amb problemcs de segure
tat o, milIor di!, d'inseguretal eiutaclana, de tri\fie de dro
gues, d'infraslructures eivils i socials, d'atenci() a les espe
eials circumstancies pcrsonals, de grup i familiars que su
porten moltes famílies de la barriada, etc., etc. Per tant, ins
taurar una eomissi6 interinstitucional amb presencia de 
l'Administraeió Central, de l'Ajuntament i de I'Administra
ció de la Comunitat Autonoma, ens pareix que és un pri
mer pas absolutament imprescindible per posar en marxa 
les mesures adequades per a una barriada problematica 
eom aq uesta. 

Anuneiam la nostra abstenció al punL cinque. E[ectiva
menL, en aquests moments és molt difícil que un Projecte 
de Llei d'ordenació de l'edificaci6 per pan de la ComunitaL 
Autonoma cloni, al nostre judici,una resposta adequada a 
cap de les problema tiques plantejades. En primer 11oc, no
saltres pensam que la normativa tecnica, el que és estricta
ment la normativa técnica, és perfectament coberta. Exis
teix des d'una normativa tecnologica de l'edificaci6, l'ex.igi
bilitat de la qual és gran i mol! més intensa especialment 
en els habitatges de protecció oficial, pero aixo no ve al cas; 
és a dir, que contam amb els instruments legals suficients 
per exigir determinades qualilals a l'edificació, per un cos
tat, i en segon lloc que personalment jo tendria un dubte 
competencial sobre una ¡¡ei d'aquest tipus en relaeió amb 
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el fet que en aquests moments, a nivell del Govern Central, 
es treballa en una normativa d'aquest tipus, més que més 
quan aquesta s'ha d'incardinar en la que voste ha assenya
lat, en la Directiva 89.106, que fa referencia especialment a 
materials i normativa de construcció. 

Per tant, ates que és innecessaria, ates que és dubtosa
ment competencial i que d'altra banda és una qüestió que 
creim que cal abordar dins un altre context, nosaltres ens 
abstendrem perque trobam que no és una via adequada per 
a la resolució deis problemes plantejats. 

Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Senyors del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, donaremsuport amb molt de gust a totes 
i cada una de les parts d'aquesta Moci6. Ho dic perque tal 
vegada, quan vagi exposant els nos tres criteris, podria en
trar en contradicció; no temi, repetesc que les recolzarem 
totes positivament i amb molt de gust. 

Passant al primer punt d'aquesta Moció, sobre l'infor
me arbitral, esta bé parlar de les Directrius del Parlament 
Europeu, pero els he de dir que no aporta res. ]0 no sé si 
vostes les han llegit, les tenc aquÍ i aquestes directrius par
len únicament i exclusivament de produclcs i materials de 
construcció, és a dir, d'homologar aquests productes, pero 
dins la complexitat deis paisos que formen Europa es curen 
amb salut i un deis apartats ja diu que les diferencies clima
tiques són importants i, per tant, que convé més atendre's a 
les normatives de qualitat que cada país té sobre els pro
ductes de construcció. Per tant, dic que és una referencia 
que esta bé, pero que no aporta res nou. 

Crec que és molt més interessant la darrera part d'a
quest punt primer, quan diuen "servinl també per diferen
ciar els desperfectes deguts al mal ús deis habitatges i els 
deguts a la construcció". En el darrer debat que varem tenir 
sobre aquestes qüestions, jo mateix vaig dir des d'aquesta 
tribuna - i llavors el Conseller, que avui no hi és, va emprar 
les meves paraules a favor seu - que evidentment en aquest 
tipus d'habitatges és moIt important tenir en compte quins 
són els desperfectes per culpa de la construcció i els que 
són a causa del mal ús. 

Ara bé, vaig afegir - i crec que seria interessant que es 
contemplas aquí - que els que son a causa del mal ús no 
sempre són imputables a la gent que ocupa aquests habitat
ges, i ho vaig dir amb coneixement de causa com a arquitec
te d'habitatges d'aquest tipus. A vegades s'empren mate
rials d'alta qualitat que creim que donaran un gran resultat, 
peró per no formar part de la practica tradicional de la 
construcció a la realitat donen una mal resultat i jo no crec 

que aixo sigui imputable a les persones que ocupen aquests 
habitatges, sinó a la falta d'informació que es té a l'hora de 
redactar els materials amb els quals s'han de fer aquests ha
bitatges. 

Passem al punt segoll. ]0 entenc que podríem dividir
lo en dues parts; per una part "el Govern de les llles Bale
ars incrementara i prioritzara les seves inversions en políti
ques de rehabilitació i d'habitatge", totalment d'acord, i 
una segona part que crec totalment diferenciada d'aquesta, 
que diu: "i establira les responsabilitats en que hagin pogut 
incórrer les empreses constructores i els tecnies, sempre 
que no hagin caducat els terminis" . Evidentment estam to
talment d'acord amb aixó i pensam que no hauria de ser 
necessari que es digués des d'aquesta tribuna o a través de 
mocions dins aquest Parlament. Les responsabilitats, tant 
de les empreses constructores com deis tecnies que interve
nen en l'obra, venen regulades als articles 1.101, 1.591, 
1902 i 1903 del Codi Civil d'una manera totalment clara i 
evidentment ho recolzam perque ens pareix bé reforc,:ar les 
coses que creim que s'haurien de fer sensc necessitat de de
manar-les. 

Anem al punt tercer, sobre I'ocupació i!.legal d'aquests 
habitatges. Evidentment, com ha di!. el Sr Quetglas, és un 
problema difícil, pero no per falta de decrets i reglaments 
aplicables. El darrer que es va aprovar és el de día 9 de fe
brer del 89, que parla de l'adjudicació d'habitatges, i al seu 
anicIe 8 diu d'una manera nloll.'tara de quina manera s'ad
judiquen els habitatges quan el promotor - i I'adjudicatari, 
evidentment - és l'IBA VI. Per tant, pensam que tampoc no 
hauria de ser un problema, pensam que aplicant deguda
ment els diferents decrets d'adjudicació d'aquests habitat
ges es podria resoldre amb relativa facilitat, realment basta 
que hi hagi de voluntat de fer-ho. 

Cree que efectivament el punt quart és el més interes
sant. El darrer dia també ja es va dir des d'aquesta tribuna 
que quan es parla de la problematica que generen aquests 
habitatges era un error pensar que la problematica la crea 
l'habitatge en si; no és així, nosaltres pensam que la proble
matica es genera perque no hi un estudi adequat de les per
sones que els ocuparan, perque no hi ha un estudi adequat 
de l'entorn on es fan aquests habitatges i que per descomp
tat llavors tot aixo ens du a problemes educacionals, sanita
ris, etc., etc. Per tant, com que a més de totes aquestes va
riables hi intervenen els diferents organismes - la part ur
banística correspon als diferents ajuntaments -, és impres
cindible que funcioni aquesta comissió coordinadora, dirÍ
em, deIs diferents estaments que han d'actuar en aq'uest te
ma. 

Passant al punt cinque, és cIar que una llei d'ordenació 
de I'edificació és difícil, així ho pensam i aixi ho deim. Ara 
bé, en una Comunitat on es reconeix que hi ha un govern 
de mitja jornada, en una Comunitat on també es reconeix -
l'Oposició, almanco - que les lleis que surten són de mÍ
nims, pensam que fer una lIei de mínims sobre l'ordenació 
de I'edificació no és tan difícil. Altres Comunitats la tenen i 
seria bo tenir regulats d'una manera serios a no només els 
materials, sinó dimensions, superfícies d'il.luminació, patis 
de ventilació, etc., etc., tot alió que repercuteix en l'edifica-
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ció. 

Per acabar, em permetran una serie de reflexions sobre 
aguest tema. L'altre dia, dinant, un company que seu dins 
aquesta Cambra em deia que un deIs problemes principals 
que tenim els polílics és que a forc;a de sorti r a la tribuna i 
de preparar papers, aquests mateixos papers agafen el pro
lagonisme i en canvi perdem de vista l'estima, l'afccte o l'a 
mor que s'haurien de tenir als eol.lectius implicats en cada 
tema, no només en aquest coneret i als eol.leetius de perso
nes, sinó també als cspais o als ambients que diseutim aquí. 
Cree que es fonamental tenir en eompte aixo en aquest eas 
conerel. Hem dit- i ai.x.í ha fa també la !lei a nivel! nacional 
- que quan parlam de donar crMil per a aquests habitatges 
parlam de donar credil a la pedra, quan en realitat no hau
ria de ser així, el crMit hauría de ser a les persones, amb lO
ta la problematica que duguin darrera. 

Entre les persones que ocupen aguests habitatges, 
també diferenciaria dos col.lectius importants que, a més, 
no cree que tenguin cap relació entre si . Per una part, i són 
producte de la societat que vivim, hi ha unes persones que 
els matins, quan s'aixequen, probablement s'han de plante
jar que menjaran i on dormiran en arribar el vespre. Ara 
bé, aquest és el coJ.lectiu minoritari, pero jo pens que hi ha 
un altre col.lectiu que té lloc de feina, que té un sou, pero 
que veu que no li basta per arribar a un habitatge i és així, 
perque parlam d'un país que en aquest moment es mou 
amb una infl~ció al valtant del 7%, és a dir, que els salaris 
es mouen al voltant d'un increment del 7 al 8% i al mateix 
temps parlam d'uns crectits hipotecaris del 15, 16 o el 17%. 
Evidentment és impossible que aquestes famílies que tenen 
uns ingresos baixos afrontin aixó, a pesar d~ tenir uns in
gressos. 

He volgut aportar aquestes reflexions simplement per
que pens que la so lució - no d'aquesta problematica, per
que jo pens que la gent que ocupa aquests habitatges no és 
un problema, és una part més d'aquesta societat, hi és dins 
tata la societat europea, no és un problema - pens que la 
solució d'aixo, repetesc, evidentment passa per un forl in
crement de l'ajuda económica, pero també passa per una 
forta estima, per un fort interes d'ajuda a aquesta gent. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Ribas de Reyna. 

EL SR RIBAS DE REYNA: 

Sr Presidente. Sras y Sres Diputados. 

He escuchado con verdadera atención la Moción que 
ha presentado el Grupo NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES y yo creo que en estos momentos es importante con
testar una por una todas sus propuestas. Creo que el deba
te tiene que ser lo suficientemente serio, como todos los 
debates de esta Cámara, y quiero explicar al Sr López Ca
sasnovas la probleméltica. 

En primer lugar, los grupos de viviendas de promoción 
pública existentes en el Polígono de Levante de Palma fue
ron grupos de 534, 466, 232 Y 48 viviendas. Fueron cons
truidos por la Administración Central del Estado, el Minis
terio de Obras Públicas, como usted muy bien sabe, a Ira
vés del Instituto Nacional de la Vivienda, con la excepción 
del grupo de 48, que fué construido por esta Comunidad 
Autónoma a través del COPOT, habiendo sido adjudicados 
todos ellos a las distintas empresas constructoras mediante 
concursos públicos y con arreglo a la legislación vigente en 
materia de contrataciones del Estado, Ley de Contratos del 
Estado, como usted sabe muy bien. 

Todos ellos, a excepción del de las 48 viviendas, fueron 
adjudicados en régimen de compraventa, es decir, que las 
48 viviendas lo fueron en régimen de alquiler. Durante el 
transcurso de las obras se siguieron los trámites ordinarios 
en materia de contratación, habiendo sido recibidas las 
obras por los servicios técnicos competentes del Ministerio 
y de la ConselJeria, tanto en recepción provisional como 
definitiva, sin que se encontraran defectos de construcción 
que hicieran imposible su recepción, por cuyo motivo es de 
suponer que las obras se acomodaron al proyecto y que 
fueron construidas a plena satisfacción no sólo de los tecni
cos directores de las obras, sino también de los tecnicos de 
la Administración que procedieron a su recepción. 

.. Los proyectos técnicos, así como los materiales emple
ados en la construcción, se acomodaban en todo a la nor
mativa existente en la materia de las viviendas de protec
ción oficial de promoción pública, sin que fuera de posible 
aplicación una normativa europea como la Directiva 89.106 
por cuanto en aquel entonces todavía no existía, usted lo 
sabe perfectamente, pero de todas maneras conviene repe
tirlo para que nos enteremos todos, hay que decir las cosas 
como son. 

A este respecto es de destacar que la misma directiva 
europea reconoce en su artículo 6.2 que en caso de que 
exista una norma nacional, ésta tiene supremacía sobre la 
europea y al mismo tiempo indica en su Disposición Final, 
artículo 22, que los Estados miembros disponen de 30 me
ses para acomodar su normativa a la presente Directiva. 
Por todo ello resulta imposible e improcedente que se rea
lice una dictamen pericial por el Colegio de Arquitectos en 
base de una normativa que todavía no es de aplicación en 
nuestro país, que además cuenta con normativa propia en 
la materia. Por otra parte, el permitir un dictamen pericial 
del Colegio de Arquitectos - y aquí hay arquitectos que me
recen todos mis respetos - es poner en tela de juicio la ca
pacidad de los técnicos de la Administración y acusarles de 
incompetentes. 

De todos los informes habidos se desprende que las vi
viendas en cuestión están correctamente construidas, que 
los materiales empleados cumplían las normas de calidad y 
que ]a habitabilidad de las mimas está dentro de las nor
mas. Otra cosa es pretender que las viviendas sean mayo
res, que tengan más luz, que estén mejor construidas, esta
mos totalmente de acuerdo y es esto no hay ningún incon
veniente, pero las viviendas son de protección oficial, son 
de una costrucción y de unas medidas especiales, de 75 me-
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tros cuadrados. 

En la segunda, en cuanto al tema de la rehabilitación 
de viviendas, yo le tendría que decir que entendemos que 
no procede destinar fondos públicos para rehabilitar vi
viendas cuya titularidad es una persona privada a quien 
correspondía, según la legilación común de derecho priva
do y los mismos contratos de compraventa, mantener no 
sólo los elementos privados del piso, sino también los ele
mentos comunes del edificio donde se encuentra la vivien
da. 

Las ayudas para la rehabilitación están previstas para 
edificios y casas que tengan una antigüedad superior a los 
10 años y deben ser solicitadas por sus propios titulares. En 
cuanto a las responsabilidades del constructor y promotor, 
se entiende una vez más que los edificios de viviendas pú
.blicas del Polígono de Levante, según los informes técnicos 
de que dispone la Administración, no adolecen de defectos 
constructivos que afecten a la solidez, habitabilidad de las 
viviendas, y en todo caso deberían ser objeto de demostra
ción por parte de quienes los impugnan ya que es muy có
modo decir que los pisos están mal construidos, tienen que 
aportar pruebas y yo estoy convencido que el IBA VI Y los 
propietarios de las viviendas del Polígono, sentándolos en 
una mesa y viendo lo que han estado hablando y discutien
do durante una serie de años, pueden llegar a unos arreglos 
satisfactorios para ambas partes. 

En la tercera, en cuanto al tema de ocupaciones ilega
les por parte del IBA VI, se está procediendo a la regulari
zación, en base al Decreto de la CAlE 84/89, de todos los 
grupos que de una manera directa o indirecta administra el 
indicado Instituto, habiéndose procedido al comienzo de 
actuaciones en los grupos de Son Dureta, de Camp Redó 
de Palma. 

Por otra parte y concretamente en el Polígono de Le
vante, se han interpuesto hasta el momento 22 demandas 
judiciales contra ocupantes ilegales habiéndose entablado 
dos tipo de actuaciones. Primero, demandas de desahucio 
contra ocupantes sin título en viviendas devueltas en su día 
por sus legítimos adjudicatarios; segundo, demandas de jui
cio de menor cuantía en solicitud de rescisión de contrato 
de compraventa y ... ocupante y en el caso de las viviendas 
no habitadas por sus legítimos adjudicatarios, y tercero, de
mandas de rescición del contrato de compraventa por falta 
de pago y viviendas sin habitar de forma habitual y perma
nente. Dichas actuaciones judiciales han merecido hasta la 
fecha tres sentencias de desahucio favorables, que han sido 
recurridas ante la Audiencia Provincial por sus moradores. 
Entendemos que con la actuación que se lleva a cabo no 
procede informar con más detenimiento las actuaciones. 

En cuanto a la cuarta, yo le quiero comunicar - y quizá 
también conteste al Sr Serra - que, ya lo dije el otro día, es 
muy fácil dar siempre la culpa al Gobierno. Yo creo que la 
problemática es seria, estarnos totalmente convencidos que 
es un problema, pero entendernos que la inseguridad ciuda
dana pertenece directamente al Gobierno Civil, nosotros 
no tenernos policía local y por supuesto no podemos ac
tuar. También correponde directamente al Ayuntamiento 

que tengan luces, que la barriada esté cuidada, que los jar
dines estén arreglados, que haya una seguridad ciudadana, y 
hasta ahora el Ayuntamiento no pertenece al grupo políti
co del Gobierno, sino que pertenece al Partido Socialista 
Obrero Español, que en definitiva es el responsable. En
tendernos que nosotros no somos responsables de la seguri
dad ciudadana y que, por supuesto, todo el terna de luces és 
de su incumbencia, Sr Serra, usted lo sabe perfectamente. 

En la quinta, la responsabilidad del IBA VI en su cali
dad de promotor público y de entregar viviendas en perfec
to estado de construcción y que hayan merecido la califica
ción definitiva de viviendas de proteccion oficial para en
tregarlas a sus legítimos adjudicatarios en régimen de com
praventa, quienes a partir de entonces deberán hacerse car
go de su cuidado y mantenimiento, respondiendo el IBA VI 
durante 10 años de la responsabilidad penal contemplada 
en el Código Civil por vicios ocultos. En cuanto a las vi
viendas cedidas en alquiler, el IBA VI se encarga de su man
tenimiento, de conformidad con las normas previstas en la 
Ley de ArrendaminlOs Urbanos; no es necesario, por consi
guiente, presentar una nueva legislación en la materia 
cuando la actual está perfectamente regulada por el Código 
Civil, la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley de Arrenda
mientos Urbanos. 

También quiero recordar al Sr López Casasnovas que 
yo creo que debió tornar los datos un poco precipitadamen
te y se debió equivocar. En el tema de nuevas promociones, 
me parece que ha hablado de 28 millones, hay que decir la 
verdad y nada más que la vedad y yo se la voy a decir: En 
Palma, 22 viviendas, por un importe de 110 millones de pe
setas; 104 viviendas, total de inversión 580 millones; 33 vi
viendas más con un importe de 201 millones; en Fornalutx, 
73 millones. En proyectos en ejecución tenemos, en Palma, 
41 viviendas más, 7 viviendas en Víctor Pradeta y en estos 
momentos se está trabajando en los siguientes proyectos: 
18 viviendas en Capdepera, 12 viviendas en Es Castell, 12 
viviendas en Lloseta, solares ofrecidos. Yo le vaya decir, 
para que tome nota, las inversiones que se han efectuado 
durante estos años, que usted dira que no bastan, evidente
mente necesitaríamos muchas más, necesitaríamos muchos 
más recursos y yo solicitaría al grupo de Administración 
del Estado a ver si nos manda más recursos para poder ha
cer más viviendas. 

En Mallorca, el año 84, se gastaron 107 millones; en 
Menorca, 6 millones y en Ibiza 17 millones; en Mallorca, 72 
millones, en Menorca y en Ibiza ... ; total, en el año 84 se 
gastaron 199 millones. En Mallorca, Menoca e Ibiza, el año 
85 hubo un total de 162 millones. En el año 86, en total 
fueron 444. Sr López Casasnovas, ¿vamos aumentando, 
eh? Estamos ya en el 86 con 444 millones. En el año 87, 
436 millones; en el año 88, llevamos ya 265 millones de pe
setas y en el año 89, en total suman 394 millones, más, 467 
millones, teniendo en cuenta que en reparación y en con
servación se han gastado 34 millones de pesetas, es decir, 
bastante más de lo que usted decía de los proyectos. 

Hay que decirlo todo, ¿eh?, no hay que mirar a la gale
ría, se ha de decir todo desde aquí. Después de todos los 
datos que le he aportado, que creo le van a ser de utilidad, 
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le agradezco su atención. 

Muchas gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Per a replica i per part del Grup NACIONALISTA J 
D'ESQUERRES, té la paraula el Portaveu Sr López i Ca
sasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

'. 
Jo crec que avui sí que es podria dir que el to del debat 

ha estat altament qualificat, interessant i aclaridor. Sr Ri
bas de Reyna, a~o és un punt a favor d'aquesta Cambra i 
ens hem de felicitar per aquest fel. 

Jo voldria dir al Sr Quetglas que és evident que l'ae
cent més important sobre la problematica del Polígon de 
Llevant és d'acció social, pero també hem de ser concrets: 
la interpel.lació anava dirigida a manteniment i rehabilita
ció d'habitatge, i el punt d'habitatge és fonamental per po
der establir una política d'acció social, és prioritari, i en 
aquest sentit el punt núm. 4 d'aquesta Moció, que per cert 
és una reiteració, aquest punt ja es va aprovar en aquest 
Parlament, s'ha aprovat dues vegades; la darrera, la setma
na passada en Comissió d'Assumptes Socials, d'assumptes 
economics. 

Aleshores és important reunir entorn a una taula totes 
les Adminisracions implicades per poder donar resposta en 
Comissió Interinstitucional, pero encara és més important 
que aquesta Comissió Interinstituclonal vulgui dialogar 
amb les persones més interessades pel tema, més assaben
tades del que succeeix, que són els usuaris d'aquests habi
tatges. Per tant, l'Associació de Vei'ns o els vei'ns haurien 
de ser convocats i escoJtats organitzadament per no sentir 
només una veu, la veu deis tecnics, que és absolutament 
respectable, peró que és una veu contrastable i per a~ó el 
punt primer d'aquesta Moció demanava un informe peri
cial per poder contrastar el que diuen els tecnics de l'IBA. 
VI i el que diuen els tecnics que no són de I'IBA VI i són 
igualment tecnics i, a més arnés, estan en contacte amb elS' 
usuaris deis habitatges, que són els qui viuen aquests pro
blemes des de dins. 

Aleshores, pel que s'ha vist, Has tima que no vulguem 
entrar en l'elaboració d'un Projecte de Llei d'ordenació de 
l'edificació que podría recollir tota la serie de decrets i nar
matives dispersos sobre aquest tema i donar al conjunt un 
caracter de llei, la qual cosa seria un favor que aquesta 
Cambra podría fer a la societat. El nostre Grup creu que 
seria important, entre altres coses pel fet de recoUir la nor
mativa europea, que efectivament data del 88, pero és una 
normativa que ara ja té caracter de directiva i, per tant, no 
és de compliment obligat, té caracter de recomanació i 
també la voldríem veure aplicar a les nos tres illes, unes 
illes de renda per capita molt alta, com tothom sap, pero 
amb unes desigualtats socials també bastant notables, enor
mes. 

El Sr Serra ha parlat, efectivament, que la normativa fa 
referencia als productes i materials de la construcció i té 
raó, ningú Ji ho nega, peró voste també sap perfectament 
que a través d'aquests materials podríem aconseguir que 
per primera vegada a les nostres illes hi hagués més estalvi 
d'energia i alllament termic, resistencia mecanica i estabili
tat més forta, seguretat en cas d'incendi; higiene, salut i 
medi ambient assegurats, protecció contra els renous, etc., 
coses que són europces i que una societat europea hauria 
de desitjar i avaluar. 

El Sr Ribas de Reyna ha dit algunes coses amb les 
quals podem estar d'acord. El to és molt més dialogant i 
pensam que és a través del dialeg que els vei"ns podran arri
bar a solucionar els seus problemes, si arriben a acords 
amb I'Administració. Val a dir - i no és parlar per a la gale
ria - que ha estal el treball solidari de molta gent que ha 
aconseguit que no es dispersin els esfor~os i que situacions 
viscudes a les 466 o a les 534 no es produissin també a les 
232, amb el que a~ó significava de posar jurídicament punt 
final a tota la problematica. Gracies, per tant, a aquesta 
Huita, avui encara és possible trobar una solueió que presti
gil l'Autonomia; que doni més for<;a al seu Govern davant 
les capes populars, Sr Cañellas, i en definitiva majar fun
cionalitat a aquest Parlament. 

Sr Ribas de Reyna, quan jo m'he referit als diners que 
el Conseller d'Obres Públiques havia parlat aquí, cregui 
que he sentit moltes vegades la cinta magnetofónica i en 
aquest cas ho due perfectament transcrit. Ell es referia als 
diners de compra de béns i serveis que la Conselleria dedi
ca o ha dedicat a treballs de reparació i manteniment del 
parc d'habitatges , i dei a textualment: "Del 84 al 85, 60 i 
tants milions de pessetes; el 88, 16, només; el 89, 34 i el 90, 
29,5 milionS"de pessetes". No entravem ara en tota la pro
blematica deIs diners que es gasten en habitatges socials, 
que d'altra banda em deixi dir que des del 84 són diners 
que estaven en marxa, que s'han heretat del Govern Cen
tral i que hauríem de veure si hi ha nous impulsos i noves 
iniciatives en aquesta materia per part del Govern de les I
Iles Balears. 

Per aq¡bar, el missatge que cree que podria donar avui 
el,Parlament si vostés voten a favor d'aquestes propostes, 
seria, en primer 110c, que adobant els defectes estructurals 
de construcció en absolut imputables als usuaris, es posa
ria, com va dir el Sr Quetglas, punt final per iniciar una no
va política, s'hauria normalitzat una situació, s'haurien sa
tisfet unes demandes justes reconegudes per tots vos tes i, 
en definitiva, la gent que no creu en frases solemnes - en 
frases solemnes no hi hem eregut mai - comen<;aria a tenir 
una visió molt més dignificada de la funció política i d'a
questa Cambra. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació la Moció 
presentada pel Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
O'ESQUERRES, registrada amb el núm. 1307/90. Del sen
tit de les distintes intervencions, aquesta Presidencia entén 
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que es pot votar tot conjuntarnent. 

Sí, Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Jo dernanaria votació separada del punt cinque, exclu
sivament, on hi ha l'única diferencia que feim nosaltres. 
Gnkies. 

EL SR PRESlDENT: 

Sr López i Casas novas , va bé quatre i el punt cinque 
separat? 

Sres i Srs Diputats que votin a favor deIs punts primer, 
segon, tercer i quart de la Moció que acabam de debatre, es 
valen posar drets? Gracies. 

Sres i Srs Diputals que voten en contra, es valen psoar 
drels? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vats en con
tra, 28. Abstencians, 1. Queda empatada la votació i d'a-
cord amb el Reglament la repetiretn. - .. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. Queda empatada per segona vegada 
la votació. 

D'acord amb el Reglament, concedirem un termini de 
suspensió que durara mentre jo no hagi trobat l'article cor
responent per donar el dictamen final per tornar a sotme
tre els punts a votació. 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vats a favor, 28. Vats en con
tra, 28. Abstencians, 1. D'acord amb l'article 90 del nastre 
Reglament, que diu "si al termini de la tercera votació es 
produ"ia empat, s'entendra rebuljat el dictamen, l'article, 
l'esmena, el vot particular o la proposició de que es tracti", 
queden rebutjats els quatre punts que acabarn de sotmetre 
a votació. 

Passarn a votar el punt dnque. 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 5. Queda, ido, rebutjat el punt cinque 
que acaba m de sotmetre a votació. 

I1I.- INTERPEL.LACIÓ R.G.E. NÚM. 887/90, PRE
SENTADAPEL GRUP PARLAMENTARI CDS, RELA
TIVA A POLITICA DEL GOVERN EN MATERIA DE 
SANIT AT LOCAL. 

EL SR PRESlDENT: 

Passam al punt següent de I'Ordre del Dia, referent a 
la Interpel.lació núm. 887/90, presentada pel Grup Parla
mentari CDS, relativa a política del Govern en materia de 
sanitat local. 

Per dur a ter me la interpel.lació i per part del Grup 
presentant, té la paraula la Diputada Sra Ma Antonia Ale
ñar 1 Pujadas. 

Té la paraula, Sra Diputada. 

Un moment, per favor, Sra Diputada. 

(Pausa) 

Té la paraula, Sra Diputada. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Sr Presidente. Sras y Sres Dipu tados. 

Una área de servicios como es la Salud Pública, ten
dente a lograr el mayor grado de salud y de bienestar social, 
ha de ser una preocupación prioritaria en la acción de go
bierno y en la orientación de esta acción de gobierno se 
han de tener en cuenta premisas tan elementales como pro
grama, medios y personal. 

Desde el punto de vista programatico, la Sanidad y Sa
lud Pública en Baleares, y más concretamente en atención 
primaria, se ha movido entre la ambigüedad de plantea
mientos, la indefinición de conceptos y lo contradictorio de 
sus comienzos, cuando no en claro enfrentamiento con la 
Administración Central o su organismo periférico, es decir, 
elINSALUD. 

La política seguida por la Conselleria de San;,j :'1 c~ 

ambigua por cuanto que por ésta no hay una clan: . _. "u 

de lo que supone una acción integradora de la atención pri
maria al ciudadano. Nótese que tanto en las escasas publi
caciones de la Conselleria como en las publicaciones del 
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Honorable Sr Conscllcr en las revistas profesionales, así 
como en las disposiciones legales dictadas por esa Conse
lleria hasta la fecha no se asumen con claridad, como he
mos dicho, las líneas básicas en materia de atención prima
ria. 

La definición del Centro de Salud como el lugar físico 
donde se efectuan funciones de promoción de la salud, pro
tección de la misma, asistencia sanitaria contínua y defensa 
de la salud de la población por un personal sanitario que 
integra el equipo de atención primaria no parecen defini
das en el Decreto de Ordenación Sanitaria 21-5-87; sólo 
hay una referencia a que los centros de salud potenciarán la 
asistencia especializada a la población y apoyarán las com
petencies municipales en materia sanitaria. 

En cuanto a la política de medios y equipamiento de 
centros sanitarios, comencemos diciendo que aquel Plan de 
construcción de equipamientos de centros sanitarios loca
les fué concebido de una manera fácil y ejecutado sin con
trol ni previsión. Para la construcción de estos centros, pa
ra su ubicación y funcionamiento nunca se han tenido en 
cuenta los criterios de los sanitarios locales, de los médicos 
y ATS titulares. Su construcción no se ha llevado a cabo 
bajo un patrón de funcionalidad asistencial concreto, sino 
que ello ha sido obviado, transformando edificios que por 
su estructura propia o bien por las características de las fin
cas adyacentes desaconsejarían su construcción y su ubica
ción. 

Se han construido centros sanitarios contiguos con ac
tividades molestas, mercados, con el consiguiente peligro 
de malos olores y posible difusión de enfermedades por ro
edores e insectos; se han construido edificios que no dispo
nen de aseos para el personal sanitario y otros que son 
inaccesibles a minusválidos, a enfermos o heridos en cami
llas y ambulancias. Se da la circunstancia que cuando llega 
un herido o enfermo grave en una camilla o cuando se le 
tiene que evacuar, la sala de espera de muchos de estos 
centros se ha de transformar necesariamente en una sala de 
curas por la simple razón que ésta es totalmente inaccesi
ble, a no ser que la camilla sea introducida de perfil, algo 
absolutamente desaconsejable. 

En la ubicación de estos centros tampoco se han teni
do en cuenta criterios racionales y, desde luego, de eficacia. 
En cuanto a su funcionamiento y utilización, que es lo que 
interesa desde el aspecto de política social, hay centros que 
funcionan sólo para las consultas diarias y funciones sanita
rias porque han sido construidos donde los médicos y prac
ticantes titulares ejercían habitualmente su labor; en otros, 
ubicados en núcleos de población de poca demanda, donde 
no hay farmacias, se utilizan una hora a la semana. En 
otros pasan consulta médicos privados, acupunturistas y 
dentistas, y otros están cerrados o se utilizan como escuela, 
si es necesario. 

Normalmente, es estos centros no hay personal auxi
liar de limpieza ni mantenimiento, en algunos los mantie
nen las monjas o los vecinos del lugar cuando no es el pro
pio médico quien efectúa tales menesteres y actuando casi 
siempre sólo. En la contestación a la pregunta oral 

1819/88, que formulé en oClubre del 88, se produjo una 
contcstación muy sui generis del papel de las corporaciones 
localcs en la salud pública. 

Allí se aseguraba que los Ayuntamientos son los titula
res de estos centros sanitarios y que en ellus se prestan fun
ciones propias de las competencias sanitarias que legal 
mente corresponden hoya los Ayuntamientos: las de salud 
pública, promoción de la salud y asistencia sanitaria a los 
acogidos al padrón de benefícicncia. También se decía que 
la Conselleria, en colaboración con los Ayuntamientos, ha 
construido los cit:.ldos centros sanitarios, cuando yo creo 
que ¡.a realidad ha sido al revés. 

Estas supuestas competencias compartidas han dado 
lugar a que no sólo la construcción, sino la ubicación y has
ta el funcionamiento de estos centros sanitarios ha queda
do en manos de los Ayuntamientos respectivos y estos, al
gunos, han dejado las cosas como estaban, pero en otros, 
desde distribuir el número de pacientes por hora hasta pe
dir un alquiler por el uso del despacho del centro sanitario, 
se producen y se producirán toda una gama de situaciones 
pintorescas y caciquiles a cual más arriesgada. 

Sr Conseller, una cosa es participar en los órganos de 
dirección y gestión de las áreas de salud tal y como dispone 
de una manera progresista la Ley General de Sanidad y la 
Ley de Bases de Régimen Local y otra muy contraria, re
gresiva y hasta peligrosa, que el funcionamiento de estos 
centros sanitarios esté sujeto a la estricta esfera local. Si así 
fuera, la valiosa colaboración de los Ayuntamientos que us
ted ha aludido con relativa frecuencia se convierte, si no se 
remedia, en un callejón sin salida y en un serio problema a 
la hora de planificar correctamente cualquier tipo de actu a
ción en atención primaria. 

Pero lo que más debe interesar en este debate es saber 
si estos centros sanitarios es tán funcionando eficazmente 
con los medios y el personal con que cuentan o, por el con
trario, son meras oficinas de dispensación de recetas. No 
me diga, Sr ConseUer, que los médicos que no quieran ha
cer recetas se quejen al INSALUD, ya lo dijo una vez. La 
pregunta sería: ¿Cómo es actualmente la atención primaria 
al ciudadano, en estos centros? A nuestro juicio, insatisfac
toria, descoordinada, sin planificación, sin un futuro pro
metedor a corto plazo. Por una parte, estos centros se han 
creado sin criterios asistenciales, como ya se ha dicho; por 
la otra, INSALUD no los dota de personal hasta que no se 
crean los tipos de atención primaria y el resultado es que 
los centros sanitarios no surgen como consecuencia de una 
correcta planificación sanitaria coordinada, sino que una 
vez instalados se hace necesario dotarlos de contenido, lo 
que traducido quiere decir que vaya un médico a hacer re
cetas y punto. 

Es, pues, un eufemismo decir que se han procurado 
acercar los servicios sanitarios a los ciudanos en todo lo po
sible, incluso en los casos de núcleos de población rural ° 
turística alejados del casco municipal correspondiente y 
que se encontraban desasistidos. Si por acercar se entiende 
facilitar que el médico titular atienda estos centros en estos 
núcleos dispersos, usted, Sr Conseller, no puede decir esto, 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 86 / 24 de maig del 1990 6867 

simplemente porque no lo ha hecho. 

No se han facilitado ni medios materiales ni medios 
económicos y no será porque los médicos titulares, al igual 
que los ATS titulares, que son sus funcionarios, no se lo 
hayan reclamado veces. En su Conselleria, cuando los mé
dicos y A TS realizan inspecciones de locales públicos o 
cuando efectuan los reconocimientos de los alumnos y de 
los centros escolares que están ubicados lejos del casco mu
nicipal, deben utilizar sus propios vehículos, su propio ins
trumental. Sólo un reducido grupo de funcionarios sanita
rios locales han tenido el privilegio de percibir un plus de 
desplazamiento por el cumplimiento de servicios oficiales 
en materia de sanidad pública: los veterinarios. 

Por tanto, Sr Conseller, reconózcalo usted: Ha acerca
do los edificios, pero no los servicios sanitarios. Ese eufe
mismo puede convertirse en tragedia si sumamos a la falta 
de personal y de medios la incomunicación de estos cen
tros. Algunos no tienen ni teléfono y otros adolecen de la 
falta de un dispositivo qu e asegure la llegada de los avisos 
urgentes con celeridad al médico. El resultado es que la 
atención sanitaria al usuario antes que acercarse se trans
forma en inaccesible, porque el escaso personal médico es 
ilocalizable. 

En resumidas cuentas, es una pretensión exagerada de
cir que de esta manera se pretende acercar al máximo la 
atención sanitaria primaria al ciudadano cuándo la conse
cuencia, como hemos analizado, es todo lo contrario y us
ted, Sr Conseller, que es médico, sabe perfectamente cual 
es la precariedad de la asistencia médica en los pueblos, 
que esta precariedad siempre ha sido solventada y compen
·sada por la entrega y disposición de unos profesionales que 
ponen unos medios propios al servicio de los demás, y ~abe 
también que la asistencia médica en los casos de urgencia, 
aparte de entrega y disposición, exige disponibilidad. 

El Estado garantiza la asistencia a los ciudadanos gra
cias a la generosidad sin horario de los sanitarios locales. 
La Autonomía para la Comunidad Balear, después de seis 
años, no ha supuesto un avance neto en este sentido y con 
el aumento considerable de casos agudos, accidentes, etc., 
la descoordinación de su departamento para esos cometi
dos y la dispersión de los sanitarios locales con la notoria 
falta de medios ha supuesto más un retroceso que un avan
ce, sobre todo, corno hemos dicho antes, en la atención a 
las urgencias con riesgo vital. 

En el umbral del año 2000 ya no debería ser un objeti
vo prioritario acercar la asistencia sanitaria primaria a la 
población, entre otras cosas porque, como he dicho antes, 
la asistencia sanitaria siempre estuvo garantizada por la la
bor de unos profesionales que hoy son sus funcionarios, re
pito, y añado que hoy ya hay que cambiar ese objetivo por
que la asistencia primaria no debe entenderse como primi
tiva, sino como primordial, como esencial y como el primer 
eslabón con el que el ciudadano se pone en contacto cuan
do enferma o cuando se lesiona. Si lo que se pretende es 
acercar más, se debería facilitar esta asistencia primaria do
tando a los profesionales de medios de comunicación y de 
transporte, dado el evidente grado de dispersión de la po-

blación rural a la que atienden. 

Facilitar esa asistencia primaria sobre todo en los ca
sos críticos - urgencias médicas, quirúrgicas, obstétricas -
no es sólo un problema competencial, Sr Conseller, sino 
que también és una obligación política de este Gobierno, 
teniendo en cuenta que en los pueblos la asistencia prima
ria no sólo es la primera, sino que también a veces y casi 
siempre la única. 

No basta, pues, construir edificios. Hay que construir
los bien, hay que dotarlos de medios adecuados y suficien
tes, hay que mantenerlos, hay que dotarlos de personal au
xiliar. Sé que usted me va a responder que las competencias 
asistenciales las tiene aún el IN SALUD y que, por tanto, 
son ellos quienes han de poner esos medios, pero ¿quién 
ha de poner los medios para efectuar las inspecciones, los 
reconocimientos escolares, las inspecciones de los centros 
escolares dispersos? ¿Quién ha de poner los medios para la 
asistencia a los enfermos de beneficencia? 

Lo cierto, Sr Conseller, es que su Conselleria no ha fa
cilitado ni facilita los medios antes indicados para que los 
médicos y ATS efectúen su labor sanitaria y asistencial fue
ra de los centros. Cierto es también que sólo indemnizan 
los veterinarios, por cierto que al amparo de un Decreto 
cuyo preámbulo es perfectamente superponible al resto de 
los sanitarios locales y que curiosamente se publicó el 21 
de mayo del 87, es decir: veinte días antes.de las últimas 
elecciones autonómicas y municipales. 

Durante un período de 6 años, desde el año 84, cuando 
esta Comunidad A~t6noma adquirió competencias en Sa
nidad e Higiene, han sido notables y abundantes las dife
renciasentre la Conselleria de Sanidad y la Dirección Pro
vincial de INSALUD. ¿No hubiera sido más beneficioso 
para el ciudadano que ustedes se sentaran ante una mesa 
para coordinar esfuerzos? La coordinación de instituciones 
que persiguen un mismo fin es obligada para dar un mejor 
servicio al ciudadano, al menos así lo entiende nuestro 
Grupo Parlamentario, y desde el punto de vista del CDS el 
acuerdo es una buena herramienta entre instituciones, aun
que éstas sean de distinta ideología. 

Dígame por qué durante seis años no ha habido acuer
do en atención primaria. ¿Por qué no se firmó un acuerdo 
de coordinación en atención primaria hasta septiembre del 
89? El 16 de octubre del 88, un año antes, dijo usted:" 
pronto, muy pronto implantaremos juntamente con INSA
LUD los centros de atención primaria donde se deben inte
grar todos los médicos y practicantes titulares", etc. Recor
demos que los médicos titulares de toda España y también 
de esta Comunidad venían ejerciendo acciones reivindicati
vas diversas. 

En 1986, en el VIII Congreso de la Sociedad Española 
de Medicina Rural, dijo usted: "Estas fuerzas vivas de la sa
nidad local, asistencial y profesional han practicado una au
téntica pedagogía sanitaria de largo alcance y de resultados 
magníficos". Y seguía diciendo: "se transmitían pautas de 
comportamiento sanitario que sería ceguera no calibrar en 
su justa importancia y trascendencia, patentizaba la eficacia 
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de un sistema sanitario competente que no sólo hay que 
mantener contra viento y marea, sino que hay que dignifi
car como se merece y como exige la sociedad. En lugar de 
trasladar a la medicina rural todas las deficiencias de la sa
nidad pública urbana, suprimiendo los médicos titulares, 
centralizando en unidades comarcales la asistencia, masifi
cando y burocratizando la única parcela que nos queda de 
una sanidad humana, hemos hecho exactamente lo contra
rio: hemos construido y estamos construyenuo en todas las 
localidades unidades sanitarias que nos permitan una asi
tencia digna para el enfermo y una practica digna para el 
médico. Aquí procuramos potenciar la medicina rural y la 
hemos apoyado con medios con inversiones, y lo hemos 
hecho porque creemos que una sanidad futura, moderna y 
eficaz, pasa necesariamente por una medicina rural tam
bién moderna y eficaz". 

Estas palabras suyas, Sr Conseller, son lo suficiente
mente significativas para entrar de lleno en el capítulo de 
personal. Dice usted que están construyendo unidades sani
tarias en lodas las loca lidades y yo d igo que en algu nos mu 
nicipios más de una y más de do , y si usted no q uiere masi
ficar ni burocra tizar. ¿por qué no la ha do tado de perso
nal, al menos de personal auxi liar? ¿Por que no se ha ase
gurado de que al menos 10 po nga el Ayuntami.emo? De no 
ser así, la pretendida humanizació n es a COS la de que el 
propio médico abra la puerta de.! edificio, ponga las estufas, 
haga las recetas y los trámites adminis trativos. atienda al 
teléfono. ayude a desnudar a los pacientes si lo necesitan y 
si se presenta una urgencia que suturar o una fracturá que 
tratar. de que lo haga solo. 

El CDS le pregunta, Sr Conseller, cuántas plazas de sa
nitarios locales se han creado desde el 84 en Baleares, 
cuántas de médicos rurales, cuántas de practicantes, cuán
tas de matronas, Hay LOda una problemática pendiente y no 
resuelta de esto profesionales, Sr Conseller. que en esta 
Comunidad no se ha tenido voluntad política de resolver o 
de ayudar a resolver. No puedo prrsar de largo sin hacer 
una referencia a las justas reivindicaciones de estos profe
sionales que de una manera inveterada han salido a la luz 
pública, reivindicaciones que reiteradamente han sido lle
vadas por us repres 'ntan tes sindicales a las mesas de nego
ciación, Hablamos de jornada laboral, de cursos, de oposi
ciones, de medios suficientes para el ejercicio de sus fun
ciones de formación continua, de promoción inte rna, e tc., 
etc. 

Hasta la fecha, en estas negociaciones no se ha llegado 
a acuerdos substanciales que supongan una respuesta a es
tas cuestiones ni una mejo ra subs tancia l en sus condiciones 
de trabajo. La Conselleria dictó un Decreto por el que se 
reestructuran los servicios de médicos, practicantes i ma
tronas, que pretende dar solución a las reivindicaciones de 
estos colectivos, 28-12-89, pero no ha sido as!. E l Colegio 
Oficial de Médicos, la Convergencia Es ta tal de Médicos y 
ATS de España han interpuesto los oportunos recursos, si 
no tengo mala información, lo que demuestra la insatisfac
ción de los profesionales. 

Se crean situaciones absurdas. ¿Cómo se puede decir 
que los médicos titulares tendrán una jornada de 10 horas 

semanales? ¿Dónde, cómo, por qué, para qué? ¿Cómo pue
de entenderse que una Comunidad de servicios como ésta 
dicte que la dedicación él funciones sanitarias de los médi
cos titulares es suficiente con 10 horas por semana'l 
¿Quién controlara los sanitarios locales? En 19i)6 dijo us
ted: "es indudable que una reformd sanitél l ia no puede Ik
varse él cabo sin que colaboren los profesionales sanitarios, 
porque primero ha bría que motivarlos, antes que imponer
les un nuevo modelo, con el tra bajo en eq ui po. Se va él res
pelar un horario, el médico eSlá sólo en el pueblo y se le 
exige práClicamente un horario lotal; se va a resolver este 
problema, pero al mismo tiempo se va a conseguir un tra
bajo en equipo con intercambio de sahercs y uesde lu ego 
sin un diálogo franco entre lodos los profesionales y la Ad
ministración, yo creo que será muy difícil la aplicación de 
esta ley". 

Todo esto lo dijo usted en 1986 y nosotros estamos ab
solutamente de acuerdo, Sr Conseller, pero, la verdad, us
ted no ha motivado a los profesionales, sino que ha preten
dido imponerles su modelo. Usted no ha pedido la colabo
ración de los profesionales, no ha fomentado el trabajo en 
equipo, no ha aliviado la tensión del horario total, sino que 
la ha agravado imponiendo desplazamientos no justificados 
y, por tanto, Sr Conseller, tenía usted razón al reconocer 
que sin un diálogo franco entre los profesionales y la Ad
ministración sería imposible, porque así ha sido. 

Probablemente el problema que más preocupa a los 
ciudadanos por encima de cualquier otro sea el de la salud. 
Estamos, pues, tratando un tema en el que no caben impro
visaciones, ligerezas, sectarismos políticos. Es necesaria 
una dedicación intensa, exclusiva, plena, absoluta, Sr Con
setler, a esta wréa. E~ el momento en que usted decida que 
la sanidad sea un escenario más del enfrentamiento entre 
Comunidad Autónoma, Administración Central y profesio
nales, debemos decirle, Sr Conseller, que no cuente con no
sotros; ahora bien, en el momento en que su preocupación 
fundamental no sea otra que la prestación de buenos servi
cios de salud a los ciudadanos. contará con todo nuestro 
apoyo, 

Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller de Sanitat, Sr Oliver. 

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

Grikies. Sr President. 

Sra Diputada, jo només he entes a mitges la primera 
part del seu discurs perque la velocitat que ha donat a la se
va parla ha estat una mica massa. Ha dit tan tes coses! Ha 
dit que la nostra preocupació prioritaria no era la sanitat 
local, ha dit que no teníem programa, que no havíem posat 
mitjans per a l'execució d'aquest programa, s'ha referit a 
una ambigüitat, a uns enfrontaments, a la mala situació 
deIs centres sanitaris, que estaven bruts, que tenien insec
tes, que la política de mitjans i equipaments havia estat fa-
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ta l, que maí no s'havien tengut en comple els sanilaris, que 
e ls centres no s'han ubica! bé, que no t nen aseos, que no 
lenen sales dc cu ra, que no 'han fel amb criteri o racionals i 
de ges tió ... Em pareix mentida que una Dipulada d'aquesl 
Parlament pugui afendre d'aquesta manera a 10lS ¡cada Ull 

deis batles del pobles de les nostres illes. 

S'han consulta! tots els batles d'aquestes illes i tots els 
san ilari I ca l. - cxccple qualcun qu sabcm que en aqllesls 
momcnlS ja no té la 'eva pla~a - i se' ls han 10 al e ls mitjan 
que han vOlgul i, i no anem a veure els clectrocardiogrars 
que lenen, anCm a veure quin equipamcnl lcnen, anern a 
vcurc tOl e l que e lls han volgut i, sobretot, 101 el que han 
volgut els batles disposats a col.laborar. 

E l nostre programa es va definir en aq uesta Cambra. 
Li puc mostrar li puc Ilegir in rcrpel.laclons reles e ll 
aquesla ambra I'any 83 84 pel Diputal del PSOE, Joan 
March, eonleSlac.Jes per nosalt res , n es d -finia punt pe r 
pllnl IOl el programa c.J centre! saniLaris, n C1 deia en qui 
nce; e ndicions e.'i fcien, on es dei a quins er neis pa dl me
tres que es tenien en comple; després li ho lIegiré. 

Després ha dit que una cosa era participar amb els 
Consells de Salut i I 'altra la col.laboraci6 o la participació 
deis Ajuntamcllls. N h enl exaClamcnt que ha vOlgul 
dir, com segueix l'asistenCia, jo cree que vost~ no té ben de
finil quina figura jurWica lenen els melges litul¡'1!"s i els sa
nitari ' 19cals, pero els metges, els A TS j les 'UDitares lilU 
lars, per imperatiu legal, en principi depenen de dues inSli
lUcí n públiques. Com a Salut Pública, efeclivament s6n 
funcionaris noslres, pero obllgalc)riamenl y ense poder-se 
negar a la parlidpaoió, depcnen d'INSALUD, de forma 

., que 'luan un (itular no \101 acceplar lNSALUD au to matica
me at deixa de ser titular. Tenen e l deure i l' bligaci6 de 
pertanyer a fNSALUD i a les dues inslilucions, de manera 
que quan el melges litular demanen un horari ho fan a 
ambdues ins lilucio n , pen), a més a més, també per impc
ratiu legal s6 1\ al servei de la Sanilat Local i els Ajunta
menlS ón e ls eus cap illlmediat quan 'han tic complir 
les c..:om pclendes que té I'AjlllHame nt, que ob ligalor iament 

. ha de complir a través de tOIS els aniLaris lorals. 

Quan voste es referia al5 horarís, aque.'>1 Decrel deli 
neix moJI cla rament que són horaris per co mpli r les evcs 
ol>ligacions com a runcionaris de Sa lu! Pública e n compe
lendes que tením nasal tres, tleLxant a rNSALUD o al Mi
nisteri que definei:<i la r tao En definitiva, és un Decrel 
que nos.a llfes del' ga m any a any i que va co mplir lOlalment 
la seva missi6 qu era fer d'una \legada cls centres de salut 
i el equip d'alenció primaria, és a dir. que quasi qua i ja 
ens és igual que aque 1 Decrcl enlri e n (unci nament. Sa
bem que no hi enlrara, perque ja s'hau ran (el lots cls 
equ ips d'alenció primaria, que era e l que nosallres persc
guiern e n el on. e ll lnlcnerrilori I de Salut ¡que varem 
acon cguir en qllinz.e <.lies; Ji die..: que ho varcm ac..:onseguir 
en quinzedie.') pcrquc ho inlcn avem rcía c.~lOna. 

Em demana como es fa l'assistencia. No confonguem, 
nosaltres tenim competencies de Salut Pública i a pesar de 
tot hem ajudat a INSALUD en tot i per a LOt i, a més a 
Olés, en contra del que \losté diu, hem tengut una coordina-

ció total, cosa que ha repetít dues vegades el Ministre de 
Sanitat, que la coordinació és total, i també ho és amb el 
Director d'INSALUD, amb el qual es veim cada mes com a 
mínimo A més a més, gracies a aquesta col.1aboraeió i a 
aquesta coordinació, hem firmat una serie de convenis amb 
INSALUD i amb el Ministeri de Sanitat. 

Jo no entenc aixü que diu que el metge vagi als centres 
a fer receptes. El metge va als centres a \leure malalts i si es 
necessari [ara receples i si no vol veure malalLs no sera 
metge. O no sap que és ser metge? Vos te posa molt baix el 
concepte de la meva professió. Un mClge, quan ti posen un 
malalt davant, fa de metge, no fa receptes, exerceix la seva 
professió, que possiblement és una de les que imprimeixen 
més caracter. No ha cree que vagin a fer receptes, no ha -
crec. 

Que els metges han de dur el seu instrumental? De 
quan en~? Nosaltres els hem facilitat tot l'instrumental, 
tot I'instrumental, i si no, dugui proves del que diu. Dema
ni als Ajuntaments, que són els que han fel el concurs per a 
l'equipament deis seu s centres, a veure on cls han posat, 
que han fet amb aquests intrumentals. ¿Potser se'ls han 
menjal, tots els Ajuntamenls de Balears? 

"No tenen fUlur". Jo cree que si una cosa s'ha progra
mat bé i arnés s'ha anat fent pas a pas en aquesta Comuni
tat Autónoma, és l'asistencia sanitaria. En aquesta Comu
nilat Autonoma es varen comen\<lr a construir 103 sanita
ris a lots els pobles, ja es varen programar l'any 83 i s'han 
anat complint un a un. A més arnés, deiem que no volíem 
dur la massificació al medi rural per no trasUadar -ha de les 
ciutats i ha hem complert, perque si voste llegeix el Decret 
de creaci6 dezones de salut veura que els consultoris locals 
només es contemplen com a excepció dins el sistema nacio
nal de salut i aquí varen comen«ar les nos tres primeres di
vergencies amb aquest sistema. Els varen posar a tots els 
municipis d'aquestes ¡¡¡es per evitar que tot fas unificat en 
un sol centre de salut, com preveia i preveu la Llei de Sani
tat, i nosa\tres posam un centre sanitari auxiliar a cada po
ble . 

Jo cree que tenen futur i la prova és que, pas a pas, 
després de'fer els centres varem fer el Pla d'Ordenació Sa
nitaria aprovat per aquest Parlament, voste no hi era, a més 
a més sense cap vot en contra. Un deis primers [Tuits d'a
quest Pla d'Ordenació Sanitaria - i aixo prova que nosaltres 
el teníem ordenat i planificat - va ser que quan INSALUD 
va haver de fer un hospital en aquesta Comunitat, el volia 
fer a Palma i el va haver de fer a Manacor gracies al fet que 
aquest Parlament havia aprovat un Pla de Planificació Sani
taria i efectivament el va fer alla. Nosaltres ens hi entesta
rem perque varem pensar que si primer feia el de Manacor 
després for«osament hauria de fer el de Palma i que si pri
mer [eia el de Palma probahlemclll no hauria fe! mai el del 
Manacor, i ha estat així: el de Manacor ja és a pllnt de co
menc,:ar i el de Palma ja es troba en fase d'avanlprojecte. 

Urgéncies mediques, qUlrurgiques, obstetriques. 
Quants de titulars hem posat? Naturalment no n'havíem de 
posar més, per fer Salut Pública n'hi havia a bastament i, a 
més a més, era un cos a desapareixer, aixó ha diu la Llei de 
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Sanitat, jo no sé si l'ha llegida bé. Els mClges titlllars s' in! c
gren en els equips d'atenció primaria, en principi volunLi\
riament, pero cn segona generació ror~osament i aixo, Sra 
Diputada, és norma basica en aqllcsl país. 

"Dolar les unilals de personal" . A cada municipi d'a 
quesla Comunital i dc tot el país hi ha un melge tilular, un 
velcrinari titular , un apotecari, una infermcra i a q uasi lots 
una comarc, i n 'hem de posar més quan s'hagi resolt el le
ma deis equips c!'atenció prim;\ria. Es obligatori posar-los. 

Quant a les reivindicacions deIs seus representants sin
dicals, almanco els representants aClUals, els de les darreres 
taules sectorials que hem tengut , no tenen aquestes reivin
dicacions que duranl un petit període de no massa bona 
memoria s'han fet, pero actualment no hi són. En una res
pos la a una pregun ta oral q lIe me varen fer, no sé si era 
I'any 87 o I'any 88, respecte ele la coordinació, vaig dir: "
Fruit d'aquestes preocupacions per a la millor coordinació 
varen ser també les reu[lions tengudes fa' més d'un any pel 
Conseller que els parla amb el Director General d'INSA
LUD, Sr Simón - en aquell temps - j amb l'anterior Direc
tor Provincial d'INSALUD, Sr Marques, en les quals va 
quedar decidit que per aquella entitat gestora es duria a 
terme, al llarg del 1987, la imp lantació d'equips d'atenció 
primaria a les zones basiq ucs <.le sa lul de Soller, Sa Pobla i 
Felanitx, entre d'altres, per )a qual cosa es eomptava amb 
els centres de salut ja conslru'ils pel nostre Govern Auto
nom, en col.laboració amb els Ajuntaments' respeetius a les 
dues primeres loealitats i a Felanitx amb el que tenia IN
SALUD". 

Pe rque vegi que]a coordinació ve d'enrera i q ue a mós 
és una eoor<.linaeió de I.a qual eslam orgullo os. Jo diria i he 
dit empre - i no em cau n el anell per aixo - que anilal 
és probablemen t e l Ministeri Oll es té m6s en compte e l fel 
autonomic j on cada do meso, cada do meso s com a mí
nim, es reuneix el Consell lnterterritori al presidit pel Mi
nistre de Sanitat i pels 17 Consellers de les distintes Comu
nitats AUH)nomes, 6s él (lir qucc.¡uan parla de deseoordi na
ció en Sanita t no é a que ~ rer reix, pen) en el {;<I eonerel 
dc Baleéll'S ja no només ha die jo, també ho diu 1 altra pan, 
i a més a més, ja li ho die: no cree que C¿IP deis 17 COl1se
lJers 3utonomics esligui descontent de la po lí ti ca au tono
mica del Minis tre, a pesar que lOlS reivindiquem les lra ns
ferencies; efeclivament les reivindicam, perO almanco ha 
esta t un ho me d iaJogam i ls problemes s' han presenl él t da
van l to ts. Aquesta fa lla de coord illélció, Sra D iputada, jo li 
repetesc que no sé d'on ve, no sé d'on ve dejectar e ls cen
tres sanitaris que hcm fet en aques ta Comunita t g uan LO t
hom els ha acceptat, quan IN SALUD els ha accep ta t, quan 
el Minis teri de Sanila t els ba acceptal. En una para uJa: ja 
m' ho explicara. 

Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? 

Per part del Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUER-

RES, té la paraula el Dipulal Sr Sena. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

En primer lIoc volem agrair la Ilarga i documentada in · 
tervenció de la Diputada Sra Aleñar, del CDS, sOb relO! 
pcrq ue ['ha posada al dia des de I'a ny 83 fins ara, en termes 
generals. De fel, crcim que el tem a de la sa nital, de I'a ten
ció primaria i de la sa lut pública , que és el que més ens 
ocupa avu i, és un lem~\ basie i cns ha sorprcs que el Govern 
pensi () digui • digui, no és yilcstió de pensar-ho - que aixo 
é!; ('Arcadia fcli~, quc no hi hn pl'oblcl11cs ¡ que tot va bé. 
En al gra que funciuni la c . rdinació (1mb el Minisleri , 
perque de fel vol dir que es fa feina i que van milloranL, pe· 
ro nosaltres creim que hi ha problemes i per aixo creim que 
la intervenció de la Sra Aleñar ha es Lal importan!. 

Volem detectar una parell eI' aquesLs problemes, refres· 
cant una mica la memoria. El primer de LOIS és que la saluL 
pública en aquestes illes té molles deficiencies. Es ver qu e 
la ateneió primaría ha milloral, és ver que avui per avui hi 
ha certs nivells d'ateneió, que els darrers anys no han aug
mentat les queixes deis ciutadans, tot aixo és ver, pero aix6 
no ens ha de fer pensar en absolut que s'hagin resolt tots 
els problemes de la salut pública primordials per als ciuta
dan·s. Nosaltres ho dubtam en temes de salut pública com 
el d'inspeeeions que ha esmentat la Sra Aleñar referint-sc a 
la qüestió escolar i nosaltres hi afegiríem inspecció de plat. 
ges, per exemple. Avui encara hcm sabut la notícia que fan 
tres o quatre ... de gent que s'han picat amb xeringues, ete.; 
tot aixo són temes que caben perfectament dins campanyes 
de salut pública, pero volem insistir encara més. 

Alguns deIs centres que ha dotal la Conselleria de Sa
nitat tenen problemes de material i aquí nosaltres no com
prenen com és contrasten les opinions. Per una banda di
uen que hi ha problemes de material i per l'altra que tots 
estan beníssim; jo he de dir que el Consell de Mallorca ha 
dotat centres amb material, durant la pass ada Legislatura 
nombroso centres. Ho d m·tnaven cls Ajuotamcnts i el 

onsell donava un doblen; per a malerial d'aqucs ts centres 
i lenim emes que bi ha Ajuntamems d'altres illcs, per 
exemple E ivi sa o algun ail re, que han hagu I de dotar - per 
cen amb mo lls de problemcs . per manca de dOlacio ns del 
Govern. En definitiva, ens pareix que la memoria s'hauria 
de refrescar globalment. 

Més deficiencies que voldríem detectar: Al Pla de Ma
llorca, encara no ha fet un any, hi va haver uns problemes 
grossos entre metges a causa de la seva ub icació, un proble
ma a les urgencies on fins i to t hi va haver qualque mort i 
em sembla que encara hi ha causes judicials pendents. En 
aquest tema de les urgencies al Pla de Mallorca en relació 
amb torns, creim que la Conselleria hauria d'haver aetuat 
amb energia, sobretot a partir de la autoritat indiscutible 
que té i no deixar que el problema s'anas creant ja que 11a
vors no se sap massa bé com es resol. 

El problema de les urgéncies en dies de festa,vespres, 
e tc., és una de les deficiencies grosses en aq uestes illes i un 
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deis problemes que no s'han abordat. Sigui la Conselleria 
directament o en coordinació amb el Govern de I'Est2t, 
amb INSALUD, hem de reconeixer que aquest tema de les 
urgencies mediques es troba a un nivell molt allunyat del 
desitjable. 

Una darrera qüestió que ens agradaria que el CDS in
tentas recollir, si presenta una moció, és un tema freqüent 
a I'Europa Comunitaria: les associacions d'usuaris de la Sa
nitat Pública, que presenten les queixes individuals que fan 
molts de ciutadans. Així es poden canalitzar molt millor i 
almanco, creim nosaltres, que entre el que puguin opinar 
els mateixos funcionaris i el que d'altra banda opinin els 
usuaris per ventura ens trobarem amb versions molt més fi
dedignes i no, com passa avui, que ens trobam que el Go
vern de Balears, molt d'acord amb el Govern de l'Estat, 
pensen que aquí no hi ha cap problema i que en definitiva 
la salut pública, la sanitat local, es troba en una situació ex
cel.lent, boníssima, i la coordinació institucional també. 
Nosaltres desitjam lOt aixó, pero la veritat és que ens pa
reix que ara com ara, i per aixo som aquí, hem de saber 
veure els problemes i no només tapar el cap, com es fa mol
ts de pies. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del G:rup Parlamentari SOCIAr,IST A, té la 
paraula el Diputat Sr Gómez i Arbona. -

EL SR GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr President. 

Després de l'exposició de la Diputada del CDS i l'ex
posició que ha fet el Conseller jo crec que haurien de cer
car un punt mitjiL Ni és tan negre, tan negre com ho ha 
pintat la representant del CDS ni tan color de rosa, color 
de rosa com ho presentat el Sr Conseller. 

Jo crec que s'han fet bastants passes, que s'ha millorat 
molt la coordinació i que l'estat actual deIs sanitaris locals 
també és millor, per bé que moltes de les denúncies que ha 
fet la Diputada del CDS són certes. Certament, els centres 
sanitaris no serveixen únicament per atendre malalts, sinó 
que també s'utilitzen per fer massatges, per fer xerrades, 
per fer acupuntura i a vegades per no fer res. 

També s'ha de dir que hi ha qualque centre que esta 
molt bé que s'hagi fet en un edifici molt polit, pero que no 
servira per al desenvolupament posterior com a centre de 
salut. Tenim el cas d'Alaior, on es va construir un centre 
sanitari que ara, quan s'han fet els centres de salut, s'haura 
d'ampliar perque l'estructura actual no serveix per a les ne
cessitats que hi ha. 

Per tant, veim que hi ha hagut una série de deficiencies 
de cara al pla i a la xarxa sanitaria que es va fer i igualment 
amb el material. Estic d'acord amb el Conseller que els 
centres es van dotar de material, el que passa és que es va 
fer sense un criteri estandard i hi ha centres als quals se'ls 

_~.~ • • o', \' \'\ • ,' ..... L. .•. ' I ", '. • 

ha donat un electrocardiograma, pero que no s'ha format el 
metge perque el sapiga emprar i interpretar. A tots els met
ges ens sol fer iLlusió tenir molts d'aparatets, pero jo cree 
que la funció de la Conselleria no era donar els aparells 
que els metges demanessin, sinó els que realment feien fal
ta. Jo cree que la Conselleria ha tengut a~ poc en compte i 
s'ha obert l'aixeta, que demanin el que vulguin, pero no 
s'ha utilitzat. 

Quant al personal, jo cree que és on hi ha buits més 
grossos. Certament, quant a sanitaris locals, jo cree que la 
Conselleria ha fet passes i que les ha coordinat amb INSA
LUD, pero han passat mals moments perque el seu .. .labo
ral és de 24 hores, les urgéncies quasi sempre els fan fer fei
na en molt males condicions, i ningú no els paga les des pe
ses per transporto 

També s'ha dir que si valen adquirir una formació 
l'han de pagar de la seva butxaca, la Conselleria no paga res 
per a formació i, com ha dit el Conseller, com que per im
peratiu legal depenen de la primera autoritat i ell no hi pot 
fer res, aixo ja ve d'antic, a vegades hi ha greus problemes 
per entendre's amb les autoritats locals. Experiencies n'hi 
ha moltes, en contaré una que jo crec que és indicativa: 
anar a fer una inspecció a un local, que el batle t'ordeni 
que no hi va gis i tu, per imperatiu, hi hagis d'anar. A qui 
creus? Al balle que diu que no facis la inspecció o a qui? 

Per tant, jo no crec que lOt sigui tan color de rosa. Jo 
cree que s'han aconseguit coses i que és una de les materies 
en la qualla Conselleria té més voluntat d'actuar. A més, el 
Conseller també ha dit que el Ministre esta la mar de con
tent. Que més hi podem dir, nosaltres? 

Grades. 

EL SR PRESIDENT: 

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

ELSR MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sí, Sr President. Moltes gracies. 

Jo no sé que dir. Després de l'actuació de la Molt 11. 
lustre Diputada ¡Vice-presidenta d'aquest Parlament, Ma 
Antonia Aleñar, he quedat al.lucinat, perque com dei m en 
bon mallorquí, ha amollat un "rollo" fenomenal que ha lle
git amb un velocitat espantosa, com ha dit el Conseller, i ha 
dit una serie de coses que són molt negres. Jo no sé si la 
Sra Aleñar hauria de reconsiderar un poc tots els adjeetius 
que ha aplicat i fixat quant a la sanitat local i als sanitaris 
locals, i pensi que li parla un d'aquests sanitaris. 

Jo cree que voste hauria de reconsiderar un poc tot ai
xó, perque ha dit coses molt greus. Jo pens que l'han mal 
informada, que la informació que té és un poe sectaria, que 
pot venir de set lloes on en lloc d'informar-Ja objectiva
ment hú han fet d'una manera personal, no sé amb quines 
intencions, perque jo eonee molts de centres sanitaris, Sra 
Aleñar, i en aquest moment jo li voldria dir que cree o que 
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el nostre Grup creu que la política de Sanitat Local que 
avui fa el Govern Balear és l'adequada per resoldre els rro
blemes que té la nostra Comunitat Autolloma. 

Voste és molt més jove que jo i no deu saber com [eien 
la feina els metges en els robles, un lemps. Feien la feina 
d'una forma precaria, medicaven a casa seva, medicaven de 
qualsevol manera i avui almanco tenen un cen tre digne on 
poder actuar i alendre cls malalts. Jo els he vist, aquests 
centres; jo he parlat amb molts de metges titulars, amb 
molts de sanitaris locals amb els quals he tcngut contacte i 
estan encantats, estan molt contents d'així com funciona el 
centre. Jo crec que voste hauria de tenir un poc de conside
raeió i, no ho sé, potser hauria de rectificar una serie de 
qualificatius que crec que són un poc massa negres. 

Quant al que ha dit so bre el material, jo valdría dir 
una cosa. EIs quatre primers anys que es comenc;:aren els 
centres de sanitat local jo estava a la Conselleria de Sanitat. 
No era el meu tema ni eren assumpte de la meya compe
tencia, pero jo era all3 dins i sé com anaven les coses i com 
es feien. Quan es constru'ia una centre de sanitat, un centre 
per a atenció primaria, sempre es consultava al sanitari lo
cal quin instrumental volien, quin equipament necessitava 
el centre, quins aparells necessitava, i la Conselleria o el 
Govern Balear sempre procurava cobrir més o manco les 
seves necessitats per desenvolupar la seva activitat com a 
metge titular en aquella població. 

D'altra banda m'ha cridat molt l'atenció una expressió 
que vos te ha dit. Voste ha dit "metge rural", Jo no sé si vos
te sap que és un metge rural. Un metge rural no té necessí
tat de ser titular, un metge rural és un metge que exerceix 
lliureplent la medicina a la ruralia o a un poble rural. Per 
tant, no té per que ser titular; una cosa és un metge rural i 
l'altra és un metge titular. 

Jo pens que la política d'avui del Govern Balear pel 
que fa a sanitat local és una política adequada. Quant a l'a
tenció primaria, tengui en compte que per desenvolupar i 
establir el model de sanitat local, el Govern de la Comuni
tal Autonoma necessariament ha de passar per l'imperatiu 
de la Llei Basica de Sanitat. La Llei Basica de Sanitat ma
na, per no dir ordena, la forma, el model que ha de lenir 
I'asistencia sanitaria, regulant els centres d'atenció primaria 
i les zones basiques de salut; el Conseller ha dit ben ciar 
que els equips d'atenció primaria s'han resolt i quant als 
centres de salut, hi ha uns centres sanitaris de la Conselle
ria, pero en aquest Moment INSALUD també comen<;a la 
construcció de centres de salut en els municipis, en els caps 
de les zones de salut. 

La Llei de Sanitat diu que s'ha d'aplicar la llci, pero de 
forma paulatina i adequadament a les disponibilitats pres
supostaries de les distintes Comunitats Autonomes. Aixo 
quant als metges, i pel que fa a la sanitat local, a les inspec
cions, com molt bé ha dit vos te, jo també li voldria dir una 
cosa, Sra Diputada: que els apotecaris titulars i els menes
cals titulars, que són sanitaris locals, quan fan funcions de 
sanitaris locals ordenad es per la Conselleria passen pel 
centre de salut, firmen uns papers, justifiquen els quilome
tres i la Conselleria de Sanitat paga els quilometres que fan. 

Per tant, jo pens que amb IJ cllordinJció que avui hi ha 
amb INSALUD, amb la construcció deis ccntres de salut 
que [ara INSALUD en col.1aboració amb els centres sanita
ris que ha constru'it la Conselleria de Sanitat, que tot aixo 
ha de donar un bon resultat i no dubti que la forma, I'ac
tuació , I'asistencia prímilria que avuí té el malalt, si no és 
ideal , perque en aquest món no hi res que !lo sigui, alman
co Ji vull dir claramenl el mateix que ha dit el DiputaL Sr 
Gómez i Arbona: que no és léll1 negre com VOSlC I'ha pinta
da. 

Moltes grilcies, Sr Presiden!. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup interpel.lant, té la paraula la Dipu 
tada Sra M' Antonia Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr Presidente. 

Como sé que antes he abusado del tiempo, ahora pro
curaré ser muy breve y empezaré por contestar al represen
tante del Partido Popular, no sea cosa que, como suelte 
otro rollo, entre en trance y sólo se entere de la mitad. 

No me ha entendido, Sr Conseller, y no me ha enlendi
do porque ha empezado a conectar con el rollo cuando ya 
llevaba la mitad. Yo no he dicho que las cosas estén tan ne
gras, yo he dicho la realidad, lo que pasa es que creo que 
ustedes son tan conservadores que están acostumbrados a 
pasar siempre de puntillas sobre ciertas cosas. Yo no; yo si 
lo veo negrQ., lo digo y no me importa. 

No he criticado a los profesionales. Ya sé que usted es 
un profesional de la Sanidad Local, pero si hubiera oído to
do el rollo hubiera visto que es usted de los privilegiados, 
de los que veinte días antes de las elecciones fué beneficia
do por un Decreto, usted sí es de los beneficiados. No he 
criticado a los profesionales, he criticado la política de la 
Conselleria, a los profesionales creo que los he defendido. 

Tampoco no ofendo a ningún alcalde, Sr Conseller. 
Creo que su obligación es orientarles el lugar de la ubica
ción de los centros, no dejar que los pongan donde les pa
rezca porque ellos no tienen criterio. Le vaya dar cuatro 
ejemplos: Porreres, inaccesible; Petra, escaleras que lo ha
cen inaccesible - el centro sanitario, ¿eh? -, lo mismo que 
ocurre en Cala d'Or; Buñola, encima de un mercado. Le di
ré más: En Santanyí se pretendió cobrar alquiler a los mé
dicos, para resarcirse el Ayuntamiento de la inversión reali
zada; las monjas de Palmañola, de Cas Concos y de S'Horta 
cuidan el centro, si no hubiera nadie que lo atendiera ten
dría que barrerlo el médico; se ulilizan una hora a la sema
na S'Arracó, S'Horta, Cas Caneas; en Cala d'Or, en los 
años 88 y 89 se tuvo que utilizar de escuela; en Vilafranca 
actúa un dentista. 

Más ejemplos, Sr Conseller: En Petra o en Cala d'Or 
no entra una camilla, salvo que la pongan de costado, como 
he dicho antes, lo cual no me parece muy aconsejable, so-
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bre todo si está ocupada. En Sant ... d'Eivissa, el Consulto
rio está en las dependencias de la parroquia, con una esca
lera tan estrecha que difícilmente pueden subirla los pa
cientes, mucho más cuando estos son ancianos o tienen un 
defecto al andar. En Buñola ya he dicho que está encima de 
un mercado y en una calle estrecha y de difícil acceso; el in
terior tiene un despacho de médico, una sala de espera y 
una sala de curas, donde efectúa su labor el practicante. Es
ta sala de curas es muy reducida en dimensiones, tanto que 
las curas o las inyecciones tienen que ponerse de pié, no pi
da usted sentarse. Tiene .. .inaccesible, en cambio en Palma
ñola es muy grande, sobra mucho espacio, lo que falta en 
un sitio le sobra al otro. A pesar de ser de nueva construc
ción ya tiene muchas grietas, tampoco sé que pasa en ese 
centro. 

Porreres, ya lo he dicho, inaccesible, Petra también, 
Buñola, encima del mercado. No creo haber dicho ninguna 
tontería, yo no he dicho que haya roedores, he dicho que 
hay un peligro de transmisión de enfermedades por roedo
res e insectos. Yo no he dicho tantas cosas como usted ha 
creído entender, Sr Conseller. 

¿Quién nombra a los médicos titulares? ¿La Adminis
tración Central o este Govern? Yo creo que pongo la pro
fesión más alta que ustedes, porque lo que pido son medios 
y que se dote a estos profesionales; no he dicho lo que us
ted ha repetido en la tribuna, Sr Conseller. Luego, cuando 
ha hecho el reparto de los sanitarios locales'que hay en tCJ
dos los municipios, creo que al final, en las comadronas, ha 
admitido que en casi todos, solamente, y que reconoce que 
hay que poner más. Bueno, algo ha reconocido de todo 
cuanto he dicho. 

Me gusta, Sr Gómez Arbona. Cuando el Govern de
fiende a Madrid, usted se siente a gusto. No hay más que 
decir. 

Si la coordinación con la Administración Central es 
tan de color de rosa como usted la pinta Sr Conseller, me 
encantaría que esa buena coordinación que usted dice no 
sea sólo en la mesa donde se sientan usted y el Sr Ministro, 
sino que los centros de ~alud y los ciudadanos vean que es
ta buena coordinación es tal. 

Sr representante del Partido Popular: Yo no he habla
do de médicos rurales, simplemente he hecho referencia a 
un congreso al que asistió el Sr ConseIler en el que pro
nunciaba las palabras "médico rural". Yo sé lo que es un 
médico rural y creo que usted también, esas palabras eran 
del Sr ConseIler en un congreso. Si hubiera estado atento 
todo el tiempo, no hubiera tenido que repetirlo. 

Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr ConseIler de Sanitat, Sr Gabriel 
Oliver. 

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

Gracies, Sr President. 

De totes formes, jo vull agrair al Sr Serra i al Sr Gó
mez i Arbona el seu equilibri en les seves respostes. Jo no 
he dit que no hi hagués problemes, el que jo he intentat re
batre és que hi hagués justament els problemes que deia 
aquesta Diputada. N'hi ha i molts, natural, i per aixo con ti
nuam fent feina; ara bé, aquests que diu, no. 

Diu que el centre de Poneres és inaccessible. El Cen
tre de Porreres, Sra Diputada, que va ser uns deIs primers 
que várem fer i varem rehabilitar un edifici antic, del segle 
XVII, el varem fer amb tota la coordinació que es pugui te
nir amb el metge titular, en aquells moments Dr Rafel 
Monjo, amb el batle de Porreres, en aqueIls moments Jau
me Martorell, i el varem ubicar en el millor !loc que varem 
trobar i en varem recórrer!, perque jo he recorregut tots els 
municipis passa a passa, eh?, en la tria deis centres jo sem
pre hi he estat, és a dir, que no és el batle, el que pass a és 
que la casa i els terrenys naturalment són els que tenen i no 
uns altres. 

M'agradaria citar-li unes paraules del Congrés Mun
dial de la Salut d'AImahaca, que diuen que s'ha d'anar a 
una assistencia basada en meto des i tecnologies practiques, 
científicament fundades i socialment acceptables, posades a 
l'abast de tots els individus i famílies de la Comunitat a un 
cost que aquesta i el país puguin suportar amb esperiL de 
responsabilitat, i aixó ha hem procurat seguir en tots els 
centres, a tois els pobles i en totes les nos tres actuacions. 

En salut pública ja sabem que hi ha problemes, Sr Ser
ra, contínuament. Jo li puc assegurar que quan arrriben 
aquestes dates comen~ a patir perque no sé com no hi ha 
més salmonel.les, així de cIar i natural. En un país on hi ha 
mosques, on hi ha moscards i bufets en tots els hotels turís
ties, jo no sé com no n'hi ha més, jo crec que tenim un an
gel de la guarda. S'ha referit justament a un tema com el de 
les inspeccions a platges; jo li he repetit i voste sap que ca
da 15 dies, només a Mallorca, que jo recordi es fan 58 to
mas d'aigua de mar i d'arena de platja i es té un seguiment 
continu de resultats de com estan aquestes aigües i sobretot 
aquestes arenes, perque referent a les arenes varem ser, si 
no la primera, una de les primeres Comunitats Autonomes 
que ho v~rem fer, perque nosaltres sempre hem cregut qúe : '1 

l'aigua de la mar no era transmissora de cap malaltia, pero 
sí ha eren les arenes, sobretat si no es movien, per les mi-
cosis que puguin transmetre, i per aixó voste sap que des 
del principi ~arem potenciar i varem intentar que es remo
guessin aques'tes arenes. 

Problemes de material. Sobre aquesta contradicció que 
ha dit, que el Conse!l Insular dotava de material i nosaltres 
també, com que INSALUD no els dotava del material fun
gible, del que efectivament nosaltres no els havíem dotat -
gases, xeringues repussables, etc - molts Ajuntaments ho 
demanaven al Consell Insular i aleshores el Consell Insular 
els ajudava amb aquest material fungible que s'emprava per 
a assistencia sanitaria i que no eren ni el Consell Insular ni 
nos al tres, pero que s'ha fet i es continua fent com un 
exemple més de col.laboració del Consell Insular en assis
tencia sanitaria . 

• ~ , I '. • .. • • ., )~. 
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Ha esmentat el problema d'urgencies de LIubí i ha elit 
d'un cas que hi havia hagut un mon, eLe. Quant al proble
ma d'urgencies, avui [a una setmana es va aprovar al Can
sell de Govern I'adscripció voluntaria deIs titulars als nous 
centres d'urgencia mentre no es posin en marxa els centres 
sanitaris. Gracies a un acord firmaL pel Ministeri de Sanitat 
i les centrals sindicals, an varen arribar a aquest acord que 
nasaltres hem continuat perque és una millora per als met
ges, que per fer el mateix cobren i a més a més tendran 
caps de setmana !limes, etc., dones ha hem posat d'una ma
nera voluntaria en els nostres, als titulars, i a més a més no
saltres ha vare m aprovar dijous passat, és a dir, cree que el 
tema de les urgencies s'ha resolt bastant, pero fins ara, 
mentre no hi ha hagut aquesta normativa, el fet de perme
tre que es fessin urgencies de diferents pobles era una com
petencia del Delegat de Sanitat, del Delegat del Ministeri 
de Sanitat, amb el vist-i-plau nostre, el vist-i-plau d'INSA
LUD i el de I'Ajuntament, etc., una cosa complicada. Avui, 
amb aquest Decret, és competencia nostra i punt. 

Quant al Dr Gómez i Arbona, que s'ha referit al centre 
d'Alaior dient que ara no serveix per a la finalitat de centre 
de salut" jo li he de recordar que els centres de Menorca 
varen ser eIs primers que varen ter amb el nostre PIa d'Or
denació Sanitaria i que ja es varen programar l'any 83, tot 
just iniciat el nostre camí com a Conseller. Aleshores, en 
aquella epoca, no hi havia Decret de creació de centres de 
salut, ni LIei de Sanitat, ni Pla d'Ordenació Sanitaria; de 
manera que el Centre d'Alaior serveix, 'el que passa és que 
s'ha d'ampliar com a centre de salut, perque llavors no exis
tien. 

Sra Aleñar, només li faré unes petites observacions. 
S'ha referit a Porreres, després a Petra; que és inaccessible, 
que no té Uiteres, etc. Miri, justament el centre de Petra el 
varen fer quan UCD governava Espanya. Que el varen fer 
inaccessible? Potser sí. A Cala d'Or els problemes són molt 
distints.Que a Vilafranca hi ha anat un dentista? Em pareix 
perfecte. A mi m'agradaria que n'hi anassin a molts, de 
dentistes. Qui nomena els titulars? Els titulars ja li he dit 
que són un cos a desapareixer, per la LIei de Sanitat, i co
mares jo no he dit que n'hauríem de posar més, he dit que 
n'hi havia a quasi 10ts els pobles. 

La coordinació cree que ha funcionat en la mesura que 
s'ha pogut, potser podria funcionar molt millor, indubta
blement jo encara esper més ajuda del Ministeri de Sanitat, 
pero en fí, haver aconseguit dos hospitals i que possible
ment siguem l'única Comunitat Autónoma de les nostres 
característiques on se'n fan dos a la vegada, jo cree que vol 
dir que la coordinació funciona . 

Gracies, Sr President. 

IV.- DICfAMEN DE LA COMISSIÓ D'ORDENA
CIO TERRITORIAL SOBRE EL PROJECfE DE LLEI 
DE CARRETERES (R.G.E. NUM. 1313/89). 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat de la interpel.lació, passam al darrer 
punt de l'Ordre del Dia, que és el Dictamen de la Comissió 

d'Ordenaci6 Territorial sobre el Projecte de L1ei de carre
teres, registrat amb el núm. 1313/89. 

Als articles primer i segan d'aquest Dictamen de la 
Comissi6 no hi ha cap esmena mantenguda. Per tant, pro
cedeix passar dircctament a la seva votació. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 
'. 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

A l'article tercer hi ha dues esmenes mantengudes, la 
1589/89 del Grup Parlamentari SOCIALISTA i la 1620/89, 
del Grup Parlamentari CDS. 

Per defensar aquesta esmena del CDS, té la paraula el 
Portaveu Sr Francesc Ql1etglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES; 

Gracies, Sr President. 

La nostra esmena pretén que a l'article 3.D, després de 
"titulars", s'estableixi d'una manera clara que als titulars de 
la carretera, ja siguin públies o privats, relatius a l'Adminis
tració local, autonómica, insular, etc., els correspon atendre 
totes les despeses que ocasioni la seva construcció, repara
ció, conservació i explotació, tant si aquestes activitats s6n 
públiques com privades. . 

Pensam que atesa la superposició de xarxes de distintes 
administracions i la coexistencia de xarxes públiques admi
nistrades per uns organismes i per uns altres dins les matei
xes administracions, convé que quedi ciar que les responsa
bilitats de les quals poden derivar fins i tot responsabilitats 
relatives a seguretat vial i d'altres, corresponen a aquest ti
tular. Es una esmena de precisió, sense més contengut que 
el de delimitar perfectament l'abas! de la titularitat. 

Gracies, Sr Presidenl. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Nosaltres votarem que no a aquesta es mena per dues 
raons. La primera, perque els camins de serveis no són ob
jecte d'aquesta lIei. La regulació deIs camins de serveis no 
és objecte d'aquesta !lei i, per tant, no hem de dir que han 
de fer els titulars. Segona raó: encara que fossin objecte 
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d'aquesta lIei, no és necessari dir que els titulars han de 
construir, reparar, conservar i explotar, perque aixo és igual 
que dir que avui és dijous. la ha sabem, o sigui que és inne
cessari i, per tant, votarem que no. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 1589/89, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Portaveu Sr Francesc Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr Presídenl. Aquesta esmena també fa rela
ció als camins de serveis i preveu la possibilitat que quan 
I'interes general ho demani es pugui abrir a l'ús públic í 
que, per tant, camíns actualment d'ús privat pero al serveí 
d'Admínitracions públiques, com poden ser el camins a 
rars, embassaments o altres lipus d'ínstal.lacions, quan es 
prevegi a la planificació de carreteres es puguin incorporar 
a la xarxa pública i, si fes Falta, quan fossin d'entitats príva
des - perque els camins de serveis poden ser d'entitats pú
bliques o privades - es pogués aplicar I'expropiació for~osa 
a efectes d'indemnització. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té Iª pa
raula el Portaveu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ l ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. 

, En cierto modo yo aprovecho la ocasión para reiterar 
las palabras que ha dicho el representante de UM en rela
ción a la enmienda que presentaba el CDS. Realmente los 
caminos de servicio se citan en esta ley a efectos de su ex
clusión de la ley; por consiguiente, ponernos a regular so
bre esos caminos parece un poco impropio. Por otro lado, 
el tema que plantea el Grupo SOCIALISTA en esta en
mienda me parece que está perfectamente recogido en la 
legislación al preverse la declaración de utilidad pública de 
un camino, como de cualquier otra cosa, y previa esa decla
ración de utilidad pública se puede pasar a expropiar el ca
mino o lo que sea necesario poner al servicio de la eventual 
carretera que deba incorporarse a alguna de las redes pre
vistas en la ley. Por consiguiente, nos parece innecesario y 
en cierto modo un poco confuso este tratamiento singulari
zado y particular de los caminos de servicio. 

Gracias. 

ELSR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 1620/89 del Grup Parla
mentari CDS. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor. .. 

(Pausa) 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen poar 
drcts? 

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en con
tra 28. Abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'esmena 
1589/89, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

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

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

Abs lencions? 

Resultat de la Votació : Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 28. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 
tercer tal com vé al Dictamen de Comissió. 

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

Vots en éontra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'article quart no hi ha esmenes presentades. No 
obstant aixo, hi ha una observació: quasi al final de l'article 
quart, quan parla de travesía, per les explicacions que han 
donat i supos que saben tots els Srs Diputats pareix que és 
més adequada la paraula travessera. Per tant, si no hi ha in
convenient, subtituiríem travesía per travessera en tots els 
passatges de la llei on figuri la primera paraula. 

Hi ha assentiment? 

Passam, idó, a votar I'article quart tal com ve al Dicta
men de Comissió, amb aquest canvi. 

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

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

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'article cinque hi ha esmenes presentades, una de 
les quals és la núm. 1621 presentada pel Grup Parlamentari 
CDS. Per a la seva defensa i per part del Grup Parlamenla
ri CDS, té la paraula el Portaveu Sr Francesc Quetglas. 

~ !. ! .~. - ." "01 .. III~I .'.1... J ". \ :.. :t t ',' ~ , • -.' ' • _ 
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EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Amb aquesta esmena, al meu parer, es produeix un 
problema tecnic, perque nosaltres varem posar una esmena 
al te},.'! del Projecte, que no és exactament el texl que ve al 
Dictamen de la Comissió. Nosaltres demanan la substitució 
de les expressions xarxa insular i xarxa municipal pcr xarxcs 
insulars i xarxcs municipals. Era un a ¡;smena estrictamenl 
tecnica i, si m'apuren, estrictament gramatical, perc) el Dic
tamen de Comissió ha incorporal una csmena del Grup 
SOCIALISTA que ja no parla de xarxa insular ni de xarxa 
municipal, sinó de xarxa primaria, secundaria i local, o sigui 
que la nostra esmena només tendria sentit en el cas que un 
mecanisme de VOL particular tornas al text original de xarxa 
insular i xarxa local; si no, no té cap sentit mantenir-la . 

Per tam, no sé si 6s correcte reglamcnt,\riament, pero 
crec que almanco tendria més sentil t:Omú disculir primer 
si hi ha qualque vo t par ticula r o q ualq·ue esmena que re lor
ni el texl al projecte an te rior i dcsprés I'esmena. Si no, logi
cament s'hauria de retirar. 

EL SR PRESIDENT: 

Vot particular, no n'hi ha cap de mantengut. Senzilla
ment hi ha dues esmenes del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, no hi cap vot particular. 

EL QUETGLAS 1 ROSANES: 

Per tant, l'esmena ... 

EL SR PRESIDENT: 

De tornar al text anterior, no. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Per tant, si no ho hi ha vot particular per tornar al text 
anterior, lógicament la nostra esmena decau. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Quetglas. 

Per defensar, idó, les esmenes 1591/89 i 1593/89 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Porta
veu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Sí; gnkies, Sr President. 

Comen~ré per la 1591, que fa referencia a la definició 
de la xarxa primaria, que l'article diu que són les carreteres 
per on circulen transits d'interes general de la Comunitat. 
Nosaltres proposam que digui "d'interes general de cada i
Ha" i ho feim amb un cert paral.lelisme. De la mateixa ma
nera que tots coincidim que quan la Constitució diu "carre
teres que uneixen diverses Comunitats Autonomes", a les 1-

!les Balears no n'hi ha perquc lenim la mar per rllig i per 
tant no hi ha carretercs d'inlCreS gencral de J'Estat perque 
aquestes són les que uneixen diverses Comunitats Autono
mes, de la mateixa manera, repetesc, creim que tampoc no 
hi ha carreteres d'inlercs de la COmUniLal, perquc no n'hi 
ha cap que vagi d'una i!la a una altra perquc (¡¡mbé hi ha la 
mar enmig i, per tant, les carretcres slÍn d'intclcs general 
de cada illa . Aquesta és la modificació que proposam, que 
no és una frivolitat, té un sentil, pcrque a continuació - i 
ara ja pas a l'esmena següent, la 1593 - nosaltres proposarn 
que es mantengui la filosona estatutaria en materia de car
releres ¡ que, per tant, sí bé no és aquesta la !lei on fer la 
transferencia o I'atribució de competencies cn materia dc 
carreteleS aIs Conse!ls Insulars, nusalLres creim que aques
ta llei no ho ha d'impedir i aquí s'introdue[x, a I'apartat se
gon, perque aquesta esmena supusa la supressió deIs apar
tats 2 i 3 i ja li vull dir que renunciam a la supressió de I'a
partat 3 i ens centram a la supressió del segun, en el qual 
s'introdueix - per allo que el Pisuerga passava per Vallado
lid, perque la veritat és que DO té una integraci6 massa co
herent - un tema que vam tenir ocasió de discutir amb bas
tant intensitat en el debat de la L1ei de Pressuposts del 
1990. 

Amb el nostre vot en contra, amb la nostra discrepan
cia, alla es va introduir l'autorítzaci6 al Govern per crear 
un organisme gestor autónom de les carrete res de les Illes 
Balears. Aquí es dóna una passa més en aquest sentit con
trari a l'article 39 de l'Estatut - no és necessari recordar-lo 
als Srs Diputats, perque el saben molt bé -, que reconeix 
competencies en materia de carreteres als Conse!ls Insulars 
i diu que la Comunitat Autónoma podrá crear per !Iei un 
organisme que administrara les carreteres de la Comunitat 
Autónoma i també les deIs Consells Insulars i deIs Ajunta
ments. ,. 

Per tant ens trobam amb un cas de recuperació de 
competencies abans d'haver-Ies amollat, o sigui que real
ment ens trobam que unes competencies que la Comunitat 
Autonoma administra amb caracter precari, amb un carac
ter provisional, d'usdefruil, perque 1 ~ té mentre no s'apli
qui l'article 39 de l'Esta tul, de manera q ue H través d'aquesl 
article de la L1ei de Carre le res aques tes ma leries es conso
lidarien indefinidament i, a més, fins i tot s'aniria a una re
cuperació d'aquelles competencies historiques de les Dipu
tacions i deIs Consells Insulars sobre les seves própies car
reteres. 

Nosaltres creim que el procés ha de ser en sentit radi
calment contrario Tots els Diputats saben que tenim pre
sentada - per bé que hibernada - la tramitació d'una propo
sició de llei davant la Comissió Tecnica Interinsular per a
tribuir les carreteres als Consells Insula rs, que no avan~ 
en absolut, i aquest article que ve aquí, a la Llei de Carrete
res, realment no tan soIs no impulsa l'actuació de l'Admi
nistració, del Govern i del Parlament en aquest sentit, sinó 
que la fa impossible i la involuciona clarament cap a una 
centralització de totes les carreteres de la Comunitat Auto
noma en mans del Govern de la Comunitat. De la Comuni
tat Autónoma en sentit geografic; per tant, carreteres co
munit~ries, insulars i locals. 
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Per aixo nosaltres demanam la supressió d'aquest apar
tat 2 i aquest tema ens donara Uoc a altres comentaris molt 
breus, ja que sera insistir sobre el mateix tema, perque 
practicament aquest és un deIs poes punts de discrepancia 
que mantenim en la tramitació d'aquest Projecte de Llei, 
que per altra part he de manifestar que ha tingut una tra
mitació amb malta participació de tots els Grups Parla
mentaris i que practicament s'han incorporat la gran majo
ria de les esmcnes presentades, pero aguest és un punt de 
discrepancia política - no de redacció tecnica, com la majo
ria de les altres es menes - que ens separa radicalment 
quant al concepte de Comunitat que suposa. 

EL SR PRESIDENT; 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? 

Per pan del Grup POPULAR, té la paraula el Pona
veu Sr Gonzalez ... Sí o no? Per part del Grup UM, té la 
paraula el Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr Presiden\. Sres i Srs Diputats. 

Al Sr Triay, I'únic que ti he de dir és que ~i nosallres 
entenguéssim que fos cert el que ell diu - 110 en el sentit 
que digui mcntidcs, sinó mal interpreta! - nosaltres donarí
em suport a la seva esmena, pero aixó no és així. En primer 
Iloc, aquesta lIei és sense perjudici de les lleis de Transfe
rencies que hi pugui haver en el futur, punt número u. 

Punt número dos, és voluntari que un Consell Insular 
o un Ajuntament puguin adscriure les carreteres a aquest 
organisme, i punt número tres, la composició d'aquest or
ganisme s'ha de fixar i se suposa - nosa1tres ho pressupo
sam, almanco - que si hi ha una transferencia de competcn
cies als Consells lnsulars, lIavors qui tendra el pes impor
tant d'aquest organisme que ha dit sera el respectiu Consell 
Insular, pensam que aLxó és factible. Avantatges de l'orga
nisme: que es poden coordinar les inversions i les actua
cions a tota la xarxa de carreteres de cada iUa i no tenim 
tres estaments separa ts. 

Per tanto votarem en contra de l'esmena. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del grup POPULAR, té la paraula el Portaveu 
Sr Gonzalez i Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ [ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. 

La primera cosa que tengo que decir és que efectiva
mente comparto lo que ha dicho el Sr Triay sobre que con 
esta ley se ha hecho un trabajo que yo diría que ha sido su
mamente gratificante para todos los ponentes, porque creo 
que entre todos hemos hecho un verdadero eS[llerzo para 
tener una Ley de Carreteras cuya necesidad creo que excu
sa que yo haga ahora Ilinguna referencia especial. 

Dicho esto y agradeciendo y felicitando a los demás 
componentes por su trabajo, quiero añadir que efectiva
mente ésta es la más importante de [as pocas enmiendas 
que hoy se mantienen vivas aquí. Este en un tema - el tema 
del posible organismo que haya de tratar o gestionar, en 
definitiva, las redes de carreteras de las islas más importan
tes en cuanto a tráfico - que aquí ya se ha discutido por lo 
menos dos o tres veces, que yo recuerde. 

En principio, como ya señalaba el Sr Pascual, la ley no 
prejuzga en absoluto ningún tema competencial. El punto 
segundo dice "la titularidad de las redes corresponde etc., 
etc., sin perjuicio de lo que las leyes de transferencia de 
competencies establezcan"; por consiguiente, hablar que se 
conculca o que de alguna manera se limita el artículo 39 
del Estatuto o que es un paso atrás, etc., me parece, cuando 
menos, sumamente exagerado. 

En segundo lugar, la ley prevé que con la concurrencia 
de todos - Comunidad Autónoma per un lado, Consells In
sulares por otro - se pueda constituir un organismo de ges
tión de las carreteras. Las carreteras, que se dividen aquí en 
red primaria, secundaria y local, en el Plan Director Secto
rial se prevé que que su interés decida a .que red pertene
cen. En este sentido, decir que la red primaria es una red 
cuya titularidad - además, hoyes un hecho - corresponde a 
la Comunidad Autónoma y que esto es de interés general 
para la Comunidad, no es decir nada exagerado o que no 
corresponda a la más eSlri<~La realidad. Que una carretera 
sea de interés para una determinada Comunidad no viene 
en función del territorio concreto por el cual discurre, sino 
en [unción de eso y de muchas otras cosas más. 

En todo nuestro país la red de interés general del Esta
do está extendida por infinidad de comarcas, de provincias, 
de Comunidades Autónomas con muy distintos recorridos, 
pero con una característica común y es que el interés de los 
tráficos, su interés económico comercial, en definitiva su 
interés para la economía de la nación es de tal envergadura 
que mereció en su momento pertenecer a esa red de interés 
general del Estado. 

Entonces, por poner un ejemplo, decir que el eje bási
co de la economía de las islas, como lo es el de Palma-Port 
d'Alcúdia, afecta exclusivamente a Mallorca y que no tiene 
ningún interés para la Comunidad, me parece un plantea
miento equivocado. Las carreteras no discurren de isla a is
la, pero dentro de cada isla hay efectivamente una red de 
carreteras que son de sumo interés yo diría que no sola
mente para la Comunidad, sino para las otras Co'inunida
des españolas. Carreteras como la que pueda ir entre el 
puerto de Palma y el aeropuerto, la que pueda discurrir en
tre el aeropuerto de Eivissa y su puerto, carreteras como la 
de Maó a Ciutadella, parece evidente que tienen una tras
cendencia superior al ámbito excl usivo de la isla. En este 
sentido, se mantiene que la red primaria precisamente es 
aquella que desborda su propio territorio por su interés 
económico para toda la Comunidad, mientras que la red se
cundaria es aquella que, independientemente de que dis
curra por una u otra comarca, su interés en términos gene
rales se réduce al ámbito de cada isla. 

. I~ ..... ~. -.' ;- .' " ~I: ._. ~.~.~ .1\ -, l' _ . 
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A partir de ahí, como digo, establecida de alguna ma
nera la titularidad en cada una de estas redes primaria, se
cundaria y local, en una Comunidad pequeña como la nues
tra cuyos presupuestos de reparación o de ejecución de una 
nueva carretera, sólo de una nueva carretera, desbordan en 
algunas ocasiones el presupuesto actual de los organismos, 
por ejemplo de los Consells Insulares, o tienen una tras
cendencia impresionante en el presupuesto de toda la Co
munidad, parece lógico que se trate de racionalizar todo 
ese gasto, toda esa necesidad de gasto que consumen las 
carreteras y construir un organismo cuyas caracterÍs ticas 
fundamentales sean que las cuestiones económicas, las 
cuestiones administrativas y las cuestione~ técnicas estén 
reunidas en una sola pieza y, en cambio, que las cuestiones 
políticas, que en definitiva son las que interesan, estén dis
tribuidas en cada una de las islas de manera que tanto Ma
llorca, como Menorca o Eivissa i Formentera, una vez co
nocido su porcentaje del presupuesto, puedan decidir sobre 
las actuaciones que deben llevar a cabo en sus carreteras e 
invertir las grandes cantidades de dinero que se necesitan 
en obras concretas y específicas, independientemente de 
que sean de la red primaria o de la red secundaria. 

Por consiguiente, nos parece que esto és una fórmula 
económica - en el sentido yo diría que etimológico de la pa
labra - de administrar nuestras carreteras, sin por ello res
tar en absoluto las competencias políticas de cada uno de 
los organismos insulares o de cada una de las islas. 

Sin embargo - tengo que volver otra vez al principio -
evidentemente esto es un desideratum de la ley. La ley se 
pronuncia a favor de que esto pueda hacerse, en definitiva 
es una puerta abierta, pero no es en absol~to una puerta 
que pueda cerrar ninguna de las previsiones contenidas en 
nuestro estatuto, cosa que por otra parte no tendría ningu
na validez, ni en la Ley de Consells Insulares. Serán las 
propias Administraciones, comunitaria y de los Consells 
Insulares, las que decidirán Si esto es efectivamente bueno, 
si esto es factible, si esto funciona y hasta que punlO fun
ciona o si eso no es así y hay que cambiar el sistema, hay 
que modificarlo y hay que acudir simple y llanamente a una 
transferencia de competencias. 

Nada más. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Portaveu del Grup SOCIALISTA, Sr 
Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gnlcies, Sr President. 

He escoltat amb la maxima atenció el Portaveu del 
Grup POPULAR, Sr González i Ortea, i la seva argumen
tació en relació amb les carreteres d'interes de la Comuni
tat o de les illes m'ha semblat d'un enorme maniqueisme, 
perque no sé quin esfor~ mental li costaría traspassar 
aquesta argumentació a les carreteres d'interes general de 
1'Estat, independentment de la discontinultat geográfica, 
cosa que sabem que és absolutament ínacceptable per al 

seu Grup i per al scu Govern. 

Per tant, ates que és inacceplahle per al seu seu Grup i 
per al seu Govern que a les Tlles Balears hi pugui haver car
reteres d'interes general de l'Eslal pel fel d'haver-hi una 
discontinuilat geográfica, no comprenc com dcsprés es pOI 
tenír un llenguatge díferent per a les 1Iles, o sigui que el 
que no serveix a la COTnUnilal AUlonoma per relacionar
nos amb [,Estat, després serveix per relacionar-nos amb les 
IIles . Hi ha una dohle interpreració: aquÍ no hi pot haver 
carreteres d'interes general de l'Estat, pero hi ha carreteres 
d'interes de la Comunitat Autonoma a les diferents illes 
perque anar de Palma a Alcúdia t6 un inleres enorme per a 
I'economia menorquina, com tothom sap, o per a la vida 
económica de l'i!la ele Formentera, cosa que tothom també 
comparteix clarament. 

No hi hauria eI'haver aquesta duplicitat de !lenguatge i 
a una llei tan tecnica com aquesta, s'hauria de mantenir la 
racionalitat tecnica fins i tot cn aqucsts aspectes, pero són 
coses sabudes i tampoc no és una esmena que hagi de tras
tornar el conjunt ele la !lei ni tampoc que conelicioni, pero 
6s un exemple d'aquesta manera diferent ele veure les coses, 
segons el color elel vielre amb que es miren. 

Sobre I'altre aspecte, el tema ele l'organisme centralit
zador de les carreteres, també em preocupa entendre, se
gons l'argumentació elel Grup POPULAR, que uns elels cri
teris del Govern i elel seu Grup per elecidir si una materia 
és insularitzable, el'acord anb l'article 39, és que tengui 
molt de pressupost o no. Com que les carreteres tenen 
molt de pressupost, no convé fer-Ies a les illes, perque ja 
sabem que les illes no necessiten competencies que lenguin 

-moft de pressupost, els hem ele donar compelencies que en 
tenguin poquet. Quan van fer ]'Estatut no crec que pensas
sin en aquestes coses, perque van posar les carreteres i ja 
sabien que tenien molt de pressupost, pero resulta que ara 
no és una materia a confiar a aquestes aelministracions in
sulars i, arnés, diu que a<;o no condiciona per a res I'aplica
ció de la Llei de Consells Insulars, perque com aquÍ diu " 
sense perjudici d'a!ló que les lleis ele transferencies ele com
petencies estableixin". 

No ens enganem. Que vol, el Govern? El Govern pri
mer posa la frase d'estil "sense perjudici el'alló que les lleis 
de transferencies estableixin" i a continuació diu "es podran 
crear organismes". Que vol dir, "es podran"? ¿Se suposa 
que vol dir que el Govern no els vol crear o és un ';podran" 
simplement per si qualque dia els senyors del Grup NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES, per exemple, o el Sr 
Ricci, els volen crear? Supos que no, supós que el Govern 
ho va posar en aquest Projecte ele Llei i que ho ha posat a 
la Llei de Pressuposts perque ho vol fer, i si ho vol fer i ho 
fa no hi ha possibilitat en absolut que hi hagi cap llei de 
transferencia de competencies als Conse!ls Insulars, perque 
aixó són dues decisions polítiques absolutament i radical
ment divergents. Una va en el sentit d'atribuir les compe
tencies i les carreteres al que hi ha en funció executiva i de 
gestió als Consells Insulars i I'altra va en un sentit total
ment contrari: crear un organisme comunitari que les ad
ministri totes. 
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Per tant, em sembla que no podem jugar altra vegada 
amb aquest doble Ilenguatge. Vos tes defensen una posició 
centralitzadora de les carreteres perque sembla que les car
reteres són una cosa molt difícil de manejar i que a més fa 
falta molt de pressupost i aixó no es pot confiar als Con
sells. Nosaltres creim que la seva gestió ... Mai no hem par
lat de la planificació, que per a nosaltres és una competen
cia claríssima de la Comunitat Autónoma. Els pressuposts 
de la Comunitat Autonoma són unitaris, es tan per al con
junt de la Comunitat encara que siguin o haurien de ser 
tcrritorialitzats, i per Lant nosaltres estam per a l'aplicació 
de l'article 39, en el sentit que la gestió, manteniment, con
servació, construcció de les carrete res puguin ser perfecta
ment part de les competencies deis Consells Insulars, cosa 
que no presenta cap dificultat extraordinaria, i que el fet 
que sigui n pressuposts importants en aquest moment - que 
no sempre sera així, perque supos que hi haura altrcs ne
cessitats que lambé s'hauran d'atendre d'una manera im
portant - no suposa que aixo sigui vedat als Consclls Insu
lars. 

Moltes gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Portaveu del Grup POPULAR. 

EL SR GONZÁLEZ IORTEA: .. 
Sí; gracias. Sr Presidente. 

Muy brevemente, solamente para puntualizar dos co
sas. La primera, lo del doble lenguaje; no, Sr Triay, doble 
lenguaje ninguno, en Baleares hay carreteras que son com
petencia del Estado, está el Paseo Marítimo y están los ac
cesos al aeropuerto. Son carreteras competencia del Estado 
y aquí no ha habido nadie que chillara porque esas carrete
ras se pasaran. 

Una cosa es que para contribuir a la mejora de carrete
ras de las redes de Baleares haya que devolver competen
cias y otra cosa es que se diga, como parece que se ha dicho 
- a mí, desde luego, no me lo ha dicho nadie - que "si quere
is dinero teneis que devolver competencias". Eso son otros 
... y con eso, naturalmente, nuestro Grupo no está en abso
luto de acuerdo. 

¿Hay redes de interés general del Estado? ¿Este inte
rés general del Estado en la carretera de Palma al Port 
d'Alcúdia tiene incidencia? Naturalmente, y usted se rie de 
la incidencia que pueda tener en Menorca o en Formente
ra. Yo le aseguro que la tiene y no sólo en Menorca y For
mentera, probablemente en Madrid y Sevilla, aunque usted 
quiera reirse, cosa que por otro lado me sorprende porque 
usted y yo somos profesionales del tema y sabemos la re
percusión de una carretera concreta y de una carretera con 
un tráfico de mercancías y de viajeros como ésta. 

Quiero decirle también que en este organismo - por 
cierto que eso ya me lo ha reprochado usted en otra oca
sión que lo hemos discutido - está previsto que se sienten 
otras Administraciones y que habrá sitios para la Adminis-

tración Central, si quiere sentarse, ¿por que no puede ha
berlos? A mí no me repugna y no creo que repugne a nadie 
de nuestro Grupo; al contrario, serán muy bien recibidos 
porque una parte de la red de carreteras de nuestras islas es 
de interés general para todo el país. 

EL SR PRESIDENT: 

Ja esta? 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

De acuerdo, Sr Presidente. Simplemente que par hacer 
este organismo ... 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Portaveu, si cada vegada que han de replicar, podem 
passar tata la vetIada jugant a tennis i és qüestió d'anar en
davant. 

Donant per retirades les esmenes del Grup Parlamen
tari CDS i del Grup Parlamentari SOCIALISTA .. Aixo ja 
110 ha dit, Sr Quetglas, que quedava retirada. 

Sí, té la paraula. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Grades. Si em permet una petita rectificació, perque 
una vegada observada la nova redacció que ve del Dicta
men - la veritat és que jo pensava que el Grup POPULAR 
hauria fet un vot particular - veig que subsisteix l'expressió 
xarxa local i jo crec que en aquest sentit la nostra es mena -
s'hauria de mantenir viva, en el sentit de parlar de xarxes 
locals o de xarx.es secundaries. 

EL SR PRESIDENT: 

Jo li respect l'observació i si vol votarem l'esmena ... 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Si, per favor, Sr President. 

EL SR PRESIDENT; 

No obstant aixó, he de dir que quan es retira una es
mena, es retira. Vos te ha dit "si no hi ha vot particular, es 
retira", i no hi ha vot particular. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sí, Sr President. Vull recordar exactament les meves 
paraules, crecque he dit decau. 

EL SR PRESIDENT: 

o decau, és igual. 

ELSR QUETGLAS 1 ROSANES: 
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En qualsevol cas, hu deix (j dccisi6 del Sr Pres ident. 
Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Comprendra que jo vull sotmetre al Plenari tat el que 
s'hi hagi de sotmetrc. Per tant, passam a votaci6 l'esmena 
1621 del Grup Parlamentari CDS. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es va len posar 
drets? 

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

Sres i Srs Diputa ts que s'abstenen, es vo\en posar drets? 

Resultat de la Volaci6: Vals a favor, 36. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 19. Queda aprovada I'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'esme
na 1591/89, del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. VOIS e contra, 
29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmetre a yotació i passam a votar l'esmena 
1593, només referida a I'apartat 2, ja que el Portaveu del 
Grup ha retirat la supressió de l'apartat 3. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. VOIS en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acaba m de sotmetre a YOlació i passam a votar l'article 
cinque amb la incorporació de l'esmena aproyada. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'article cinque, 
es valen posar drets? 

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 3. Abstencions, 22. Queda aprovat l'arlicle cinque que 
acabam de sotmetre a votació. 

A I'anicle sise no hi ha es menes presentaucs. Per lant, 
procedeix passar direclamenl a VOlaci6. 

Sres i Srs Diputals que vot in a favor, es volen posar 
drets? 

VOlS en contra? 

Abs lencions? 

Queda aprovat per unanimilal de la Cambra. 

A I'anicle sete hi ha mantenguda I'esmena 1595/89 del 
Grup Parlamenlari SOCIALISTA Per defensu aquesta es
mena, té la paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA. Y 1 LLOP IS: 

Simplement deman que es llcgeixi i com que és cohe
rent amb el que hem debatut anteriormenl, que es posi a 
votació. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Secretari per fer lectura de l'esme
na del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

EL SR SECRETARI PRIMER : 

"Es mena de substitució a l'artic\e 6.3, apar'iat tercer. 
Subtituir per "El Pla Director Sectorial de Carreteres esta
blira els mecanismes de traspas de titularitat per tal que 
quedi assignada a la Comunitat Autonoma la tituIaritat de 
la xarxa primaria, als Consells Insulars la xarxa secund~rja i 
als Ajuntaments la xarxa local i rural, scnse perjuc1ici de la 
redistribució competencial en materia de carreleres que 
surti del ctesplegament de la Llei de Consells Insulars". 

EL SR PRESIDENT: 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. VOlS en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 
sete tal com ve al Dictamen de Comissió. 

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

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

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

Resultat de la Votació: VOls a favor, 51. Vots en con-
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tra, no n'hi ha. Abstencions, 3. Queda aprovat l'article sete 
que acabam de sotmetre a votació. 

Als articles 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 
no hi ha esmenes presentades i procedeix sotmetre'ls a vo
tació, que es fara conjunta si no hi ha cap ... Digui coses, Sr 
Mayol. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Si jo no tenc els papers equivocats, la 1604 del Partit 
Socialista esta mantinguda i és de supressió de l'article 13.2. 

EL SR PRESIDENT: 

Al seguiment que jo tene, aquesta es mena és a l'artide 
21. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Es que hi ha una numeració nova que el Sr Mayol no 
ha tingut en compte. L'article 13 ara és el 21. 

EL SR PRESIDENT: 

D'acord, Sr Mayol? Si no hi ha cap objecció en contra, 
farem la votació conjunta. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor 'dels articles 
núms. 8,9.10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 i 20, es valen 
posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

A l'article 21 hi ha tres es menes mantengudes per pan 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA,les 1604/89, 1605/89 
i 1606/89. Per defensar aquestes esmenes, conjuntament o 
separadament, té la paraula el Portaveu del Grup SOCIA
LISTA, Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí; gracies, Sr President, amb una sola intervenció. 

La 1604 va relacionada amb el tema ja debatut sobre 
les diferents Administracions i I'organisme gestor de carre
teres que es proposa i, per tant, ja s'ha tractat aquesta qües
tió. Per aixo demanam la supressió de l'apartat 2, que parla 
del fans comú d'un organisme de gestió de carreteres. 

Les 1605 i 1606 tracten d 'introduir una forma de finan
t;ació de carreteres que potser tengui un caracter excepcio
nal, peró no és logic que aquesta Llei de Caneteres ho per
di ja que la nova Llei de Carreteres de l'Estat ho ha desen
volupat i si tenim aquí, com a situacions excepcionals, la 
possibilitat de fer carreteres per concessió privada, per a 
peatges, etc., també es logic preveurc que en determinades 
situacions hi pugui haver avantatge, benefici per a deter-

minats particulars que justifiqui la introducció d'un sistema 
de contribucions especials per finan~r la totalitat o una 
part d'una nova carretera. 

Aquest és el sentit d'aquestes dues esmenes. Una in
trodueix dins elllistat de formes de financ;ament el tema de 
les contribucions especials i la següent desenvolupa en el 
que seria un nou article, cas d'aprovar-se l'esmena, totes les 
qüestions que s'haurien de tenir en compte en els casos d'a
plicació de contribucions especials. Es un element nou en 
la legislació de carreteres que no sembla raonable que per
dem, perque de la mateixa manera - insistesc - que l'aplica
ció de peatges sera excepcional a les IlIes Balears i no per 
aixó desapareix d'aquesta llei, sinó que existeix aquesta pos
sibilitat, encara que també puguin ser excepcionals els ca
sos on siguin clars els beneficis de determinats particulars 
gnicies a la construcció d'una obra, tampoc no hem de per
dre la possibilitat que aquests puguin contribuir al finant;a
ment d'aquesta obra mitjanc;ant aquesta fórmula de les con
tribucions especials. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Portaveu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ IORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente, 

Simplemente para manifestar dos cosas. La primera, 
que efectivamente es un procedimiento tan absolutamente 
excepcional en el caso de la Comunidad Autónoma, que ló
gicamente nos parece que debe haber una regulación singu
lar y especialísima para el que caso que se produzca. De to
das maneras, está prevista la aportación o la financiación 
de las obras por aportaciones privadas, es decir, eso se con
templa en la Ley de alguna manera, lo que pasa es que en 
el caso de la Comunidad Autónoma hay que proceder a 
una regulación especial y en el caso de los Consells Insula
res o de los Ayuntamientos, el tema de las contribuciones 
especiales está regulado. 

Por consiguiente, no parece procedente regularlo en 
esta ley. La verdad es que incluso yo desonozco con detalle 
si la regulación que presenta el Grupo SOCIALISTA es en 
este momento compatible con la de la Administración Lo
cal. Me parece impropio - y por consiguiente improcedente 
- meter este apartado aquí. 

Gracias. 

EL SR PRESlDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí; gracies, Sr President. 

'. 
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Simplement, que si no es posa no es poc!r<\ aplicar. Per 
tant, efectivamcnt hi ponl haver aportacions de particulars 
via conveni, voluntaries, pero no hi podra haver una mane
ra reglada i obligada per llei en els casos que es cOIlsideri 
oportú perque no s'haunl fixal cap criteri pel qual es pu 
guin aplicar aquestes contribucions especials, de manera 
que si arribés aquest cas que sembla que volen el més aIlu
nyat possible c!'una possible imposició de contribucions es
pecials, el Parlament haura de fer una !Iei específica per 
poder-les aplicar. 

EL SR PRESlDENT: 

Passam a votaci6 I'esmena ] 604i89. Ho farem per se
parat, Sr Triay, o vol dues conjuntes i la 1604 per separat? 
Les 1605 i 1606 cree que es poden votar eonjuntament per
que es refereixen quasi al mateix. Gracies. 

Sres i Srs Dipu.tats que votin a favor de I'esmena 
1604/89 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es volen po
sar drets? 

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en con
tra, 29. Absteneions, 4. Queda rebutjada I'esmena 1604/89 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar les es
menes 1605/89 i 1606/90, presentades pel Grup Parlamen
tari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 29. No hi ha absteneions. Queden rebutjades les esme
nes 1605 i 1606 que acabam de sotmetre a votació i passam 
a votar I'article 21 tal com ve al Dictamen de Comissi6. 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 33. Vots en con
tra, 21. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'article 21 
que acabam de sotmetre a votació. 

Als artic1es 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34,35,36,37,38 i 39 no hi ha es menes presentades i proce
deix sotmetre'ls directament a votació, que si els Sr Dipu
tats no posen com objecció es fara conjuntament. 

Sres i Srs Dip ulats que vOI Ín a favo r deIs an ides 22, 
23, 2~ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 i 
39 sego ns el Dictame n de Co missió, es volen posa r d re ts'l 

VOlS en contra? 

Abstencions 'l 

Queden aprovats per unanirnitat de la Cambra. 

A I'artícle 40 hi ha I'esmena 1632/89, presentada pel 
Grup Parlamentari CDS. Per dcfensar aquesta esmcna té la 
paraula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gnlcies, Sr Presiden 1. 

En primer 11oc, ates que ja és la darrera intervenci6, jo 
lambé em voldria sumar a les paraules del Portaveus del 
Grup POPULAR 1 del Grup SOCIALISTA per manifestar 
la nostra satisfacci6 personal i com a Grup pellO, la mane
ra í el contingut de la tramitaei6 d'aquesta lIei. Ha estat 
una feina grata, realment l'ambient de la tramitació ha es
tat tremendament permeable i les aportacions de I'Oposi
ció jo erec que en lOt eas han volgut enriquir el Projecte i 
aquesl és un exemple més. 

Jo voldria cridar l'ateneió de les Sres i deis Srs Dipu
tats sobre aquesta esmena, perque cree que val la pena in
troduir una reflexió i votar-la afirmativament. Nosaltres 
pretenem que s'introdueixi dins els regims saneionadors 
com a danys a les carreteres el fet de circular amb pesos o 
ca rregues superiors als Iímits autoritzats. E ns pareix abso
lutament de sentir comú i elemental que una activitat que 
produeix un mal - i, a més, un mal facilment calculable fins 
i tot en termes economics - a I'es tat dcl [erm de la carretera 
ha de ser adequadament penalilza1. 

VuIl adelantar-me al possible argtiment que es podria 
posar en contra d'aques ta esmena, per bé que ja ho varem 
debatre en Ponencia i en Comissió, encara que cm pareix 
que el tema continua obert. La majoria es va oposar a 
aquesta esmena per aplicació del principi de "non bis in i
dem", de no castigar dues vegades un mateix fet, lenint en 
compte que el Codi de Circulció ja preveu unes sancions 
per aquesl fet. 

Jo voldria introduir una reflexió i és que la eonsidera
ció del principi "non bis in idem" s'ha d' introduir en el mo
ment de la sanció, pero no en el moment que tipificam. En 
aquests moments tipificam un comportament agressiu con
tra la carretera i el manteniment, la conservaeió i, per tant, 
emprendre les accions per reestablir el possible mal que -
s'hagi produ'it a la carretera, corres pon a l'Administració 
d'aquesta Comunitat Autonoma. 

Una altra cosa és que el possible sancionat ho fos en 
doble via, per un costat per l'Administraci6 de la Comuni
tat Autónoma i per l'altra per l'Administració Central - per 
la Guardia Civil, parlant en termes col.loquials - per una 
infracció a la Llei de Seguretat Vial. Si aixó es produís, lla-
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vors la persona afectada podria argüir el principi de perque 
no li aplicassin una doble sanció per un mateix fet, pero el 
fet de reservar-ho al Govern de la Comunitat Autonoma, 
que en definitiva és el responsable de la reparació, conser
vació i manteniment de la xarxa de carreteres que li perto
ca, es logic que tengui una correspondencia en el regim 
sancionador i que, per tanl, pugui posar multes que en defi
nitiva van encaminad es, per un costat, és ben cert, a desin
centivar determinats comportaments, pero per l'altre a 
equilibrar recaptatoriament els ingressos de la Comunitat 
Autonoma per poder afrontar les despeses de reposició. 

Sembla, per tant, absolutament logic i estam absoluta
ment conven<,:uts que no vulnera cap principi de seguretat 
jurídica el fet d'introduir en aquest Projecte de Llei la tipi
ficació com a falta sancionable d'aquest acte de circular 
amb pesos o carregues superiors als autoritzats. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Portaveu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ 10RTEA: 

Gracias, Sr Presidente. 

El Sr Quetglas ya ha puesto sobre la mesa los puntos a 
favor de aprobar la enmienda y los en contra. Sinceramente 
yo no lo tengo tan claro como él; la verdad es que ponerlo 
en esta ley, además del Código Civil, en principio repugna 
un poco. Yo he tratado de hacer unas investigaciones des
pués de discutir este asunto y la verdad es que no he llega
do a aclarar con nitidez si efectivamente eso es así. En todo 
caso, Sr Quetglas, en nombre del Grupo nos parece que lo 
correcto es cambiar nuestro voto negativo en la Comisión, 
porque sus razones son de mucho peso, pero usted permiti
ni que nos mantengamos en la abstención ante esta duda 
hamletiana sobre este asunto. 

Nada más. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena 
1632/89 del Grup Parlamentari CDS, es volen posar drets? 
Gracies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 29. Queda aprovada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'article 40 tal com ve al Dictamen de 

Comissió, amb l'addició del punt que acabam de votar. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'article 40, es 
volen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abs tencions? 

Queda aprovat per unanimital de la Cambra. 

EIs articles 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, de la pri
mera a la cinquena Disposició Addicional i les Transitories 
primera i segona no tenen esmenes presentades. Procedeix, 
ido, sotmetre'ls a votació, que també farem conjuntament 
si no hi ha cap objecció per pan deis Srs Portaveus. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor deIs articles 41, 
42,43, 44, 45, 46, 47, 48 i 49; de les Disposicions Addicio
nals primera, segona, tercera, quarta i cinquena i Disposi
cions Transitories primera i segona, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Tot el que hem votat queda aprovat per unanimitat de 
la Cambra. 

A la Disposició Transitoria Tercera hi ha mantenguda 
l'esmena 1609/89 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 
Per defensar aquesta esmena, té la paraula el Portaveu Sr 
Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí; gracies, Sr President. 

Aquesta és una de les esmenes que tractaven de frenar 
l'obsessió centralitzadora del Govern en materia de carre
teres, pero que a pesar de l'enorme flexibilitat que el po
nent ha tingut en materia de Consells Insulars, no li han 
donat marge i, per tant, a pesar d'aquesta inusual aportació 
deis Grups Parlamentaris a una llei que ha vist incrementat 
el nombre i la longitud deIs seus articles d'una manera 
substancial, a la qual jo diria que s'hi ha incorporat tot el 
que ha estat incorporable i més, eh?, dones a pesar d'aixo, 
aquesta és una de les qüestions que no ha pogut salvar el 
mur d'incomprensió vers els Consells Insulars. NosaItres la 
donam per decaiguda perque realment el tema esta esgotat. 

EL SR PRESIDENT: 

Presental el decalment d'aquesta esmena, passam a vo
tar la Disposició Transitoria Tercera, la Disposició Final 
Primera, la Disposició Final Segona, la Disposició Final 
Tercera i l'Exposició de Motius. Sí, Sr Mayol, digui. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Gracies, Sr President. 
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Em semblava incorrecte acabar el debat sense sumar
me a les felicitacions mútues per a la bona tramitació d'a
questa !lei i he trobat una excusa per fer-ho, i és que la Dis
posició Final Tercera té una expressió que gramaticalment 
ens sembla dubtosa i ens agradaria que els serveis de la 
Cambra confirmassin, si és possible, si aixo és així. 

Diu "aquesta llei comenc;:anl a vigir l'endema d'haver-se 
publicat al Butlletí Oficial". "Comenc;:ara a vigir" ens sembla 
una innovació, nosaltres no eoneixem aquesta traducció di
recta del castella i ens estimaríem més que digués "que ten
dnl vigencia a partir de" o que s'utilitzas la terminología 
que usualment s'utilitza en aquest Parlament. "Entrara en 
vigor", exacte· .. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Mayol, si hagués demanat la paraula per adherir-se 
a les felicitacions jo li hagués donat, no importava que di
gués res més. No obtant aixó, cree que queda millor i, si no 
hi ha inconvenient, els serveis de la Cambra substituiran 
"comenc;:ara a vigir" per "entrara en vigor", com es posa qua
si sempre. Encara que afortunadament hi hagi hagut tantes 
aportacions, no tenim per que canviar una expressió que 
usam normalment. Feta aquesta observació, passam a votar. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Disposició 
Transitoria Tercera, la Disposieió Final Primera, la Dispo
sició Final Segona, la Disposieió Final Tercera i I'Exposició 
de Motius, volen tenir la bondat de posar-se drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovades per unanimitat de la Cambra i amb 
aquesta votació final queda aprovada la Llei de Carreteres 
de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. 

Sres i Srs Diputats, s'aixeca la Sessió. 
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