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1.- SUBSTITUCIÓ DELS MEMBRES DEL CON
SELL ASSESSOR DE RTVE A LES ILLES BALEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Camen<ra la Sessió pel primer punt de l'Ordre del Dia 
que se'ls ha repartit, sobre substitució dels membres del 
Cansell Assessor de R TVE a les Illes Balears. 

Es fa saber a aquest Plenari que el Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, en compliment de I'article 6 de la Llei 6/84 
de creació del Cansell Assessor de RTVE a les mes Bale
ars, ha substiturt el Sr Jeroni Fito Cantó pel Sr Pere Carrió 
i Villalonga. Aixf mateix, el Grup Parlamentari NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES ha substiturt el Sr Pere Sam
poI i Mas pel Sr Jordi Fiol i Horrach, del qual es dóna 
compLida informació al Plenari de la Cambra. 

11.1) PREGUNTA RO.E. N~. 1240~) PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR DAMlA PONS I PONS, DEL 
GRUP PARLAMNTARI SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al punt segon de l'Ordre del Dia, referit a Pre
guntes. Per formular la registrada amb el núm. 1244/90, so
bre paralització de les tasques d'excavacions, té la paraula 
el Diputat Sr Dami~ Pons i Pons. 

EL SR'PONS I PONS (DamiA): 

Sr President. Sres i SrsDiputats. 

Des del 1987, quan es va formar l'actuar Govern de les 
llles Balears, la Caoselleria de Cultura ha impulsat una po
Utica que té aspectes positius en relació amb l'arqueologia, 
pero que té una contrapartida que creim negativa i és que 
primer no hem d'elaborar inventaris o després, amb el pre
texte de planificar les excavacioos; el cert és que des del 
1987 les tasques d'excavacions, exceptuant les denominades 
d'urg~ncia, estan pr~cticament paralitzades. 

Creim que és un fet insolit dios les Camunitats Auto
no mes de I'Estat Espanyol i demanarfem que se'os donas 
una explicació pertinent i convincent per part de la Conse
lleria de Cultura. 

Moltes gr~cies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula la Sra Cansellera de Cultu
ra, Educació i Esports. 

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

Gr~cies, Sr President. 
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Sr Pons, convé fer una petita precisió, una precisió im
portant a l'afirmació impl1cita en la seva pregunta, perqu~ 
él cert és que no s'han paralitzat tates les tasques d'excava
ció a les Illes Balears. Es cert que bAsicament les excava
cions que es fan són les d'urg~ncia, pero també s'ha de te
nir en compte que no s'ha denegat cap permfs d'excavació 
que no suposAs l'encetament de nou jaciment, és a dir, 
aquells ja iniciats s'han pogut continuar, si bé, aixo és cert, 
els doblers, els fons economics no s'han canalitzat cap a les 
excavacions, sinó que s'han dedicat a altres tasques no no
saltres cr~iem prioritAries i, sobretot, que era per on s'havia 
de comen<;ar el tema arqueologic, com és la confecció de 
tasques arqueologiques. D'altres excavacions que ja s'ha
vien iniciat, com he dit abans, i sobretot que comptaven 
amb fons de finan<;ament extern, han obtingut el permfs 
que han sol.licitat de la Consellería. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Pons. 

ELSR PONS 1 PONS (DamiA): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Sra Consellera, no faltaría més que es concedfs a Cul
tura que pogués paralitzar la labor de les entitats que volen 
excavar i paguen eIs seus diners perqu~ unes ¡>ersones rea
litzfn una tasca que també hauría de realitzar la Conselleria 
de Cultura. 

Creim que aquesta prActica és insOlita, ho hem dit 
abans. L'explicació que se'ns ha donat no ha estat gens con
vincent, enS ha confirmat que des de la Conselleria de Cul
tura no s'impulsa una labor que es venia reaIltzant a les 
Illes Balears i creim que l'elaboració d'inventaris arqueolo
gics té molt poca cosa a veure amb la paralització d'excava
cions. Són tasques completament diferents, l'inventari ens 
permet localitzar els jaciments, l'excavació ens permet co
n~ixer a fons aquests jaciments i després, impulsar tasques 
complementAries per assolir un coneixement integral dels 
fons que integren el jaciment en qüestió. 

Per tant, Sra Consellera, creim que la paralització real 
- s'ha evidenciat amb la seva resposta - és una actitud no 
gaire positiva quant al coneixement i defensa del patrimo
ni arqueologic de les Illes Balears. 

Moltes grAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Consellera d'Educació, Cultura i 
Esports. 

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

Intentaré ser més convincent. El principal problema de 
la nostra Comunitat en materia d'arqueologia era el de la 
manca d'un inventari arqueológic que contemplAs les preci
sions tecniques adequades per tal de poder planificar una 

polftica arqueologica efectiva i racional, i aquesta situació 
ens ha fet practicar una pol1tica bAsicament d'inventari i 
evitar un programa d'intervencions descoordinades que po
sassin en perill eIs jaciments arqueologics. 

Aquest programa té com un dels seus objectius princi
pals la descripció, la delimita ció i la valoració deis jaci
ments arqueologics en funció del seu estat de conservació i 
recull una proposta tecoica de quines han de ser les actua
cions prioritAries. Després de tres anys de Legislatura, la 
Conselleria ja fa cinc mesos que ha rehut els resultats de la 
primera fase d'aquest inventario De la informació obtingu
da es desprén la següent relació de mesures a aplicar amb 
urgéncia: en primer l1oc, la consolidació, senyalització i ne
teja dels jaciments en perill de destrucció; en segon 110c, la 
reforma del Decret existent en matéria d'excavacions, de la 
mateixa Conselleria; en tercer, la incoació dels expedients 
de bé d'interés cultural d'aquests jaciments arqueologics 
que en l'actualitat no tenguin cap tipus de protecció legal. 

Els tres punts s'han assumit i contemplat en el progra
ma d'enguany, concretament el segon, al qual bAsicament fa 
referéncia la seva pregunta i que consisteix en una reforma 
del Decret existent que asseguri la prActica d'una polftica 
d'excavacions coordinada. El nou Decret contemplarA dues 
reformes importantissimes. Primer, cada projecte d'excava
ció presentarA dos apartats en el seu pressupost: a) el fi
nan<;ament dels treballs d'excavaci9, i b), el finan<;ament de 
la consolidació de la part excavada del jaciment. . 

El projecte d'excavació haurA d'anar acompanyat del 
compromis, per part de l'Ajuntament del municipi, de 
mantenir aquest jaciment excavat en les adequades condi
cions de neteja, aoo com d'exercir una vigilAncia regular. 

Per tot el que s'ha expressat entenem que la continua
ció de les campanyes ordinAries d'excavació tendrA lIoc do
sificadament, a mesura que es compti amb Arees Arees sig
nificatives de jaciments cartognlfics, es donin disponibili
tats pressupostAries i prenguin cos les mesures disposades 
pel renovat Decret regulador de les excavacions arqueolo
giques i etnologiques de la propera publicació. 

En qualsevol cas, sense desestimar els casos que la 
ciéncia arqueologica o raons d'urgéncia aconsellin, es ten
drA per norma concedir permissos als jaciments d'excavació 
ja iniciada. Aquest és el criteri bAsic de la Conselleria en 
matéria d'excavacions. Si els pressuposts no fossin limita!S 
es podrien fer moltes més coses; com que són limitats heril 
comen~t pel principi, pero amb intenció de poder arribar 
al finaL 

11.2) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1245/90, PRESEN
TADAPEL DIPUTAT SR DAMIÁ PONS 1 PONS, DEL 
GRUP P ARLAMENT ARI SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 1245/90, sobre contractació 
del personal que ha de revisar les excavacions, té la paraula 
el Diputat Sr Damia Pons. 
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EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Dipulats. 

El Grup SOCIALISTA, particularment quan s'ha trac
lal de contractació dc personal, semprc ha volgut que s'ac
tuI amb la maxima ncutralitat i transparencia. Creim que el 
sector capa¡;: de fer unes excavacions solvents dins [es llles 
Balears és relaLivamcnt petit, pero precisament per aixo 
tots els que I'integren han de tenir les mateixes oportuni
talS i no s'ha de practicar en ahsolut una discriminació ni 
un "amiguisme" a l'hora de dur endayant aquestes excava
cions. 

Creim, per tant, que és molt important coneixer quins 
criteris té la Conselleria de Cultura, si és que els té, a ['hora 
de contractar aquest personal, ates que les protestes que hi 
ha en el sector són tortes, perque creim que es practica una 
política que no es pot qualificar en absolut de neutral i 
d'assignar les excavacions que s'han de realitzar en funció 
deIs merits. 

Moltes gracies. 

(EL Sr President s'ha absentat de la sala i la Sra Vice
presidenta Primera presideix el deb.at) 

EL SR PRESIDENT: 

Tiene la palabra la Sra Consellera de Cultura. 

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

Gnicies, Sra Presidenta. 

Des del principi del seu funcionamemt, la Comissió 
Assessora ha aplicat els programes d'investigació de les 
quatre institucions científiques de les Balears capacitades 
per a l'excavació arqueológica i etnológica. Aquestes insti
tucions són el Museu de Mallorca, el Museu de Menorca, 
el Museu Arqueologic d'EivÍssa i el Departament d'Histo
ria i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears. 

De forma més indirecta, aquestes institucions es res
ponsabilitzen de les activitats d'altres institucions privades. 
Aquestes es veuen obligades a depositar les troballes en 
aquells centres oficials i, cas de ser estrangers, a comptar 
amb un co-director espanyol. Fins ara, per tant, tots els 
programes d'excavacions s'han dut a terme a través del con
trol científic deis directors deIs tres museus o del catednltic 
de prehistoria i historia antiga de l'esmentat departament 
universitari. 

Quant a excavacions ordinaries, la Conselleria de Cul
tura, Educació i Esports no ha fet altra cosa que fer costat 
a aquests programes i conferir-los oficialitat, respectant 
tant els seus objectius científies com el personal tecnic. 
L'Ordre de la Conselleria de 21 de mar~ del 1984, que re
gula el funcionament de les sub-comissions d'urgencia, con
signa a la Comissió Assessora en materia d'arqueologia el 
nomenament deIs tecnies responsables de les excavacíons 

d'urgcncia. Tanmateix, la freqüencia amb que s'han presen
tat [es urgcncies han fet impossible reunir cada vegada una 
comissió tan nomhrosa i la practica ha imposat el sistema 
elel nomenament elirecte peT part de la Consellera, a pro
posta dcl Director del museu corresponent i poslcriorment 
la Comissió rcp els informes de les seves scssions orelina
ries i ratifica o moelifica aqucst pwcediment. 

EL SR PRESIDENT: 

Tiene la palahra el Diputado don Damian Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia) : 

Sra Presidenta. Sres i Srs Diputats. 

Les rcspostes que la Consellera va donan l a les dife
rents preguntes que avui hem plantejat en aquest Plenari 
confirmen lamentablemt que hi ha una deficiencia de fun
cionament. La qüestió deis criteris era aquesta: Si hi ha deu 
persones capacitaeles per fer excavacions, ¿per que es trien 
unes persones determinades? No discutim la solvencia d'a
questes persones, sinó amb quins criteris es contracten. 
Contracten tothom? Es contracta en base a uns merits de
terminats? Es contracta perque ja hi ha una relació amb el 
director del museu? Que passa? 

No ha explical els crileris, Sra Consellera. Es evident 
que per acabar d'arrodonir la resposta no ens quedara més 
remei que demanar-li quines persones han rebut aquests 
encanees i contrastar-les, evidentment, amb la nómina de 
possibles persones que els haguessin pogut realitzar. Veu
rcm com sempre recauen sobre les mateixcs, que tencn 
unes determinades relacions amb direccions de museus. 
Creim que aquesta practica no hauria de continuar. 

Molles gnlcies. 

(El Sr President repren la presidencia ele! debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Consellera. 

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

Gracies, Sr Presiden!. 

Sr Pons, no té raó. Com pot su posar, quan hi ha una 
excavació d'urgencia es impossible demanar els arqueolegs 
que I'han de fer a través d'una convocatoria pública; s'han 
de fer les coses amb una certa rapidesa i sempre ens ha pa
regut oportú que el Director del museu de les diferents 
illes ens fací una proposta i la Consellera nomeni aquest 
responsable. 

Li puc fer un petit resum de quins han estat els excava
dors i de quins jaciments. Per fer-ho més breu no explicaré 
el jaciment, pero si els diferents excavadors des que jo som 
a la Conselleria, és a dir, durant els anys 88 i 89. Yeura que 
hi ha molta de gent, molts noms diferents i que, per tant, hi 
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ha un ampli grup de gent que treballa. Aixo no vol dir que 
no hi pugui haver un excavador que no l'hagin proposat 
mai, és un fet que podria passar, pero no hi ha cap inten
cionalitat per part de la Conselleria que sigui així. 

Durant l'any 88, els excavadors han estat: Alicia Rode
ro, Belén Martínez, Fernández Miranda, Morey Enseñat, 
Carlos Gómez Velar, Enrique Diez, Consuelo Matamoros, 
Jordi Fernández, Rosalía Guerra, Juan Ramón Torres, 
Luis Plantalamor, López Pons, Gual Cerdó , Vicente Llull 
Santiago, Antonio Arribas Palau, Orfila Pons, Mari Costa, 
Ester Machuel, Guerrero Ayuso, E. Berto i CoUs. 

Durant rany 89, Antonio Arribas, Miquel Tarrandell, 
Guerrero Ayuso, Orfila Pons, Walter Enseñat, Vicens 
Llull, Orfila Pons, Luís Plantalamor, López Pans, Juan Ra
món Torres, Gual Cerdó, Carlos Gómez Ve llar, Maria Es
ter Machuel i Josep Antoni Alcover. Com comprendril. gai
rebé totes les cxcavacions d'urgencia han lingut diferents 
arqueolegs que han formal pan d'aquestes excavacions. 

II.3) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1314/90 PRESEN
TADA PEL DrPUTAT SR DAMIÁ PONS 1 PONS, DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 1314/90, sobre les excava
cions d'urgencia, lé la paraula el Diputat Sr Damia Pons i 
Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Sra Consellera, ara en parlavem: Quina normativa, 
quins criteris, a l'hora de definir una excavació d'urgencia? 
Una excava ció d'urgencia és la que s'ha de produir - s'hau
ría de produir - quan la no execució d'aquesta excavació 
implicas la dcstrucció irreversible i immediata d'un jaci
ment, pero hi ha una cosa molt curiosa: una obra de tanta 
envergadura com l'autopista d'Inca, per donar-li un nom 
que tothom entengui, no ha estal objecte previament, en 
els terrenys que afecta, de cap tipus d'excavació ni d'inven
tari. Aixo vol dir que es poden haver destruH jaciments, 
creim que afortunadamenl no gaire perque és una zona re
lativament pobra dins el panorama de les Balears, pero si 
n'hi hagués hagut ja no no hi serano 

Per tant, creim que no es mouen per una normativa o 
en to! cas no la coneixem; que aquesta normativa s'hauria 
J'haver promulga! al Butllelí de la Comunitat Autonoma 
de les Illes Balears i que s'hauria d'aplicar d'una manera ri
gorosa i sistematica. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Consellera d'Educació i Cultura. 

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

Gracies, Sr President. 

Tenim dos criteris diferents del que són excavacions 
d'urgencia. Per a mi, quan s'ha planejat una autopista, no 
és una excavació d'urgencia, s'hagués pogut fer en qualse
vol cas amb temps suficient i segurament no s'hauria fet 
malament. Nosaltres entenem que amb les excavacions 
d'urgencia es pretenen dues coses. Primera, les troballes ca
suals; quan es produeix una troballa casual hi ha una exca
vació d'urgencia. Segona, la necessitat d'assegurar el salva
ment deIs testimonis arqueologies suposadament existents 
en un edifici o en un solar a l'hora d'iniciar una construcció 
o una reforma. 

Per tant, a la seva pregunta sobre que feim per impul
sar, contestar que precisament per impulsar no feim res, 
ates que la mateixa naturalesa de les excavacions d'urgencia 
es presenten d'una manera imprevista i no feim res per im
pulsar-les. 

Quant a la normativa que s'aplica, ja és troba contin
guda en una Ordre de la Conselleria de 21 de maig del 84, 
només que per la freqüencia amb que es presenten aques
tes excavacions es impossible reunir la ComissiÓ Assessora 
en cada ocasió, que és el que voste a vegades preten, que es 
reuneixi per tal de dir qui ho ha de fer, cosa que a la practi
ca és impossible. Per aquest motiu, les mesures preses pel 
Director del museu de l'illa on es troba cada jaciment solen 
ser oficialitzades per la Conselleria i posteriorment sotme
ses a aquesta Comissió Assessora. 

Li asseguro, Sr Pons, que a la practica, quan hi ha una 
excavació d'urgencia, l'únic sistema de ser-hi aviat és que el 
director del museu corresponent digui qui pot fer aquesta 
cxcavació i que sigui ratificat posteriorment i, per tant, co
negut per aquesta Comissió. Fins ara no hi ha hagut cap 
problema i la Comissió sempre ha estat d'acord amb la per
sona nomenada pel director del museu. 

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

EL SR PONS I PONS (Damill): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Sra Consellera, evidentment no dubtam que davant un 
elernent d'urgencia, davant una maquina excavadora que 
acaba de trobar, si no ha destrueix, perque la practica que 
s'introdueix ara es que l'excavadora faei més vía que el di
rector del museu, aixo s'ha practicat dins zones que tenen 
un gran valor, on la paralitz.ació fins i tot por poes dies d'a
questa obra pot significar unes determinades perdues per a 
a l'empresa constructora. 

Que en fa, en aquests casos? Dins Mallorca no hi ha 
misteris molts grossos, sabem perfectament quines són les 
zones on solen apareixer restes ion, si no és possible con
servar-los, almanco s'haurien de fotografiar, dibuixar, in
ventariar, excavar d'urgencia. En una una paraula, creim 
senzillament que s'esta a l'epera troballes casuals i aixo no 
pot funcionar, perque les empreses constructores que tenen 
poes escrúpols de cada vcgada en saben més. Si esperam 
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que ens avisin que s'ha trobat un jaciment romA, arab o 
prehistoric, ana m servits, no en trabaran cap perque signifi
ca una perdua. Si la Conselleria de Cultura, d'acord amb un 
determinat planejament urbanfstic i normatives de cons
trucció no té una actitud de vigilancia d'aquestes obres 
d'excavació, no dubti, Sr Consellera, que ja no hi haura més 
excavacions d'urgencia. Es aquesta normativa que dema
nam que es promulgui, aquests criteris que vostes no tenen. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Consellera. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CUL TU
RA (M8 Antonia Munar i Riutort): 

Sí, Sr Damia Pons, i a més estam d'acord. Precisament 
per aixo, perque estam d'acord que el més important és in
ventariar i catalogar abans de fer les excavacions, ho practi
cam. El que no podem evitar és que tant en tant pass in des
gracies que moltes vegades són provocades i, per tant, I'Ad
ministració no pot ser a tots eIs jaciments arqueologics; si 
no hi ha una mentalització i la gent no estima aquests jaci
ments o eIs molins, etc., nosaltres no podem posar vigilan
cia a cada un, voste ha pot comprendre perfectament. El 
que feim és inventariar, catalogar, donar coneixer als Ajun
taments i al poble en general el que té en el seu terme mu
nicipal i que aprengui a respectar-ho, és l'única alternativa, 
ho hem discutit moltes vegades en aquest Parlament i crec 
que tots eIs Grups estan d'acord que l'única so lució és la 
mentalització de tots eIs ciutadans, que amb la vigilancia és 
impossible resoldre aquest problema. 

11.4) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1315¡90, PRESEN
TADA PEL DlPUTAT SR DAMIÁ PONS 1 PONS, DEL 
GRUP PARLAMETNARI SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la darrera pregunta, la 1315¡90, sobre la 
publicació de les memories d'excavacions, té la paraula el 
Diputat Sr Damia Pons i Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (DamiA): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Sra Consellera, la darrera pregunta per avui. El tema 
de la publicació de memories d'excavacions és un element 
molt important perque forma part d'una seqüencia que, si 
és interrompuda, la finalítat del coneixement historie que 
tenen les excavacions no es pot complir. Després de l'in
ventari ve - hauria de venir - l'element d'excavació, que dó
na un coneixement de profunditat, excavació que per impe
ratiu legal sempre va acompanyada de l'elaboració d'una 
memoria d'excavacions, molt bé, pero una vegada elabora
da ¿com es pot assabentar la comunitat científica que exis
teix aquesta memoria, del que s'ha trobat, de quin valor té, 
etc., etc.? 

Per tant, la publicació d'aquestes memories és la conti
nuHat logica d'aquest procés. Si hi ha una poUtica de dei
xar, com ara es fa, que les memories d'excavacions dormin 
en els prestatges d'un determinat museu o fins i tat als 
prestatges del mateix excavador que n'ha estat al davant, 
creim que es fa un flac favor al coneixement arqueológic de 
les llles Balears . Per que, per tant, no s'impulsa la publica
ció d'aquestes memories, que és la practica on ha caigut la 
Conselleria de Cultura, que és la responsable de la divulga
ció d'aquestes memories d'excavacions entre la comunitat 
cien tffica. 

Moltes gnlcies. 

EL SR PRESlDENT: 

Per contestar té la paraula la Sra Consellera de Cultu
ra, EducaciÓ i Esports. 

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

Gracies, Sr President. 

Sr Pons, si voste diu que no en feim, com vol que les 
publiquin? El que ha fet l'actual equip de la Conselleria de 
Cultura - com he dit abans, atbi que aixo quasi pareix un 
debat sobre el tema d'arqueologia - és donar prioritat aIs 
inventaris i preservació deis jaciments arqueologics. Fins 
que aquestes labors no hagin donat els seus fruits, no creim 
convenient que s'inicil el finan~ment autonomic del que es 
denominen campanyes convencionals. No obstant aixo, Sr 
Pons, la ptioritat concedida a l'inventari i preservació d'a
questes excavacions que s'han fet a partir del 88 no limita 
en molts de casos que es facin excavacions a al tres 1I0es, co
mo puguin ser en aquests moments PalIen tia, Son Oleza, 
Son FerrandelI o Son Mas, dins el terme de Valldemossa, 
per posar algun exemple,j aquestes investigacions sÓn bAsi
cament finan~des per fundacions de caracter cultural i ates 
que aquestes fundacions també s'ocupen de les des pes es de 
publicacions, a més de les d'excavacions, hem cregut que no 
era necessari entrar en el tema d'aquestes publicacions. 

Aixo no significa que quan arribi el moment oportú en 
el calendari que tenim en materia d'arqueologia, no facem 
les publicacions, perqu~ són la culminació del procés. Per 
tant, no es preocupi: quan arribi el moment oportú, les pu
blicacions es faran. Fins ara no s'han fet perque ens hem 
dedicat bAsicament a invertir en inventaris i preservació. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President Sres i Srs Diputats. 

Sra Consellera, l'elaboració d'aquest inventari - em 
permetrA la broma - ja sembla com el govern de concentra
ció del Sr Carrillo, que servia per a tot: si hi havia crisi eco
nomica, si no n'hi havia, si hi havia renou dins les casemes, 
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sempre la sortia la proposta del govem de concentraci6. 
Ara resulta que quan hi ha qualsevol problema que afecti 
l'arqueologia, la prioritat de l'inventari és el recurs univer
sal. 

No té res a veure, no té res a veure en absolut.¿Quina 
relaci6 té l'elaboraci6 d'un inventari amb la publicaci6 de 
les memories d'excavacions, final logic de la labor d'inven
tari, excavació, elaboració de memoria, publicació i divulga
ció general? Una memoria d'excavació no pot dormir da
munt un prestatge perqu~ envelIeix. Les conclusions a les 
quals arriba avui un excavador no són un fet amat i que 
tengui un valor intemporal, tenen un valor limitat en el 
temps, nosaltres soro un producte historic, no s6m altra co
sa, i, per tant, no es pOl sostreure l'elaboraci6 d'aquesta 
memoria al coneixement general perqu~ és un element 
d'informaci6 i d'enriquiment de la comunitat científica. 

Deixi anar els inventaris, millor dit, facin els inventa
ris, que els fan bé, pero si no es publiquen les roemories de 
les excavacions se sostreu un element al coneixement de la 
comunitat científica i, per tant, es fa un flac favor al conei
xement de 1'arqueologia i a la dinAmica que s'hauria de dur 
en aquest terreny. En definitiva, se'ns planteja una excusa, 
pero no se'ns d6na una explicaci6 convincent. 

Moltes grAcies, Sr President. 
. ' 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Consellera. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ I CULTU
RA (M3 Antonia ~unar i Riutort): 

No pro posaré cap govern de concentraci6, perqué el 
que tenim ja ens va prou bé, Sr Pons, en tot cas tal vega da 
seria vost~ que el canviaria. 

El que jo he dit és que la Conselleria, en materia d'ar
queologia, ha volgut fer un programa i comen~r pel que 
nosaltres créiem que era important, que era un inventari, la 
consolidació, la senyalització i neteja'del jaciment, la refor
ma del Decret existent en materia d'excavacions. També és 
ver que es necessari fer excavacions i després les publica
cions corresponents; com voste mateix ha dit les publica
cions s6n el finallogic, pero no tenlem un principi i per ai
xo hem gastat els doblers i hem finit el pressupost en el 
principi, amb el comen~ment. Arribarem al final, si Déu 
vol, peró no ho podíem fer tot alhora perqué no hi havia 
doblers suficients. 

Per tant, no dubti que la preocupació que vos té té en 
mat~ria d'arqueologia també la tenim nosaltres, també vo
lem les mateixes solucions, I'únic problema és el pressupos
tari, que normalment les quanties económiques no donen 
per fer el principi i el final, ¡manco tot alhora. 

III.- INTERPEL.LACIÓ R.G.E. NÚM. 1163/90, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALIS
TA, RELATIVA A POLÍTICA CIENTÍFICA DEL GO
VERN DE LA COMUNITAT AUTONOMA DE LES 1-

LLES BALEARS, 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el punt segon, passam al punt tercer de l'Ordre 
del Dia, que és el debat sobre la Interpel.1ació núm. 
1163/90, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a política cientffica del Govem de la Comunitat 
Autc'lnoma de les Illes Balears. 

Per part del Grup proposant, té la paraula la Diputada 
Sra Teresa Riera. 

LA SRA RIERA 1 MADURELL: 

(Pausa) 

Grácies, Sr President, Sres i Srs Diputats, 

L'any 1986 es va aprovar la Llei de Foment i Coordi
nació General de la Investigació CienUfica i T~ica, la co
neguda com a Llei de la Ciencia. Aquesta llei, que és la que 
ordena tot el sistema ciencia-tecnología de 1'Estat Espa
nyol, preveu la participació de les Comunitats Autonomes 
en el Pla Nacional d'Investigació Científica i Desenvolupa
ment Tecnológic, tant pel que fa a la seva elaboració com a 
la seva execució . 

Transcorreguts més de quatre anys des de l'entrada en 
vigor de la llei esmentada i més de dos des de l'aprovació 
del primer Pla Nacional d'lnvestigació Ciendfica i Desen
volupament Tecnol<'>gic, és un bon moment per demanar al 
Govern quin ha estat el carnf recorregut fins ara per la nos
tra Comunitat en aquestes materies i també per analitzar 
les perspectives de futur. 

Fa uns dies, des d'aquesta mateixa tribuna, el Sr Mayol 
recordava com un alt cArree del Govern d'aquesta Comuni
tat, en la clausura d'una jornada sobre medi ambient, havia 
reconegut la manca d'una polftica científica en aquesta Co
munitat, peró que a continua ció havia dit que no n'hi havia 
d'haver. Aixo no solament el va procupar a vos te, Sr Mayol, 
sinó a molts deis que érem presents en aquella clausura. El 
primer que hauríem d'aclarir, dones, és la res posta a la pre
gunta de si té sentit o no parlar d'una poHtica científica 
propia de la Comunitat Autónoma. 

Jo mateixa, Sra i Srs del Govern, naturalment en nom 
del meu Grup, fa uns dies eIS vaig donar - encara que molt 
breument - les tres raons fonamentals per les quals nosal
tres considerem que la res posta a la pregunta anterior ha 
de ser afirmativa. Vaig parlar de les implicacions economi
ques, del mandat de la mateixa Llei de la Ciencia al qual ja 
he fet referencia i de les implicacions quant a millora de 
qualitat de vida i de benestar. Són les que podrfen anome
nar tres raons pel sí a l'obligació del Govern de dur a terme 
una política. científica d'acord amb les necessitats de la nos
tra Comunitat, raons que per altra banda el Sr Vice-presi
dent del Govern, en la seva resposta a la meya pregunta, va 
subscriure en la seva totalitat. Em permetran, dones, Sres i 
Srs Diputats, que avui que disposem d'una mica més de 
temps aprofundeixi en alguna d'aquestes qüestions. 
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Es evident que si una Comunitat Autonoma es vol pre
ocupar de fomentar el seu desenvolupament económic, de 
millorar el seu nivel! d'ocupaci6, de substituir indústries 
lecnológicament antiquadcs per noves indústries basadcs 
en noves tecnologies i d'augmentar la competitivat i la pro
ductivitat, és necessari que doni suport a la investigació, al 
desenvolupament i a les institucions d'investigaci6 tan pú
bliques com privades, que són les funts d'innovació i de 
personal especialitzat. Aquesta relació directa entre desen
volupament tecnologic i desenvolupament economic ja és 
una bona raó perque la política científica tingui un paper 
relJevant en la planificació de qualse'fol Comunit:lt Autó
noma i, encara que només ros rer aixó, desenvolupar una 
política científica própia ja tindria un perfecte sentit. 

Creiem que en aquesta recerca d'incentius al desenvo
lupament economic de la Comunitat, el Govern hauria -
d'haver adoptat mesures de tres tipus que mai no ha preso 
Primer, mesures de supon a la investigaci6 i al desenvolu
pament; en refereixo a dotacions a la Universitat, als cen
tres públies d'investigaci6, a beques per a la formaci6 del 
personal investigador, etc. Pensin, Sra i Srs del Govern, que 
la presencia a una Comunitat d'universitats, centres d'in
vestigació i empreses amb activitat de 1 + D és summament 
enriquidora, fins i tot en termes estrictament económies, i 
que la necessitat de personal qualificat és imprescindible 
per impulsar el desenvolupament económic de la Comuni
taL. El Govern, dones, ha de cercar una política adequada 
de suport a les seves institucions d'investigació .. 

Segon, mesures de suport a la innovaci6. Em refereixo 
a la creació de pares científies i tecnológies, de serveis de 
suport a la innovació a les empres'es, de subvencions a les 
empreses per a la realitzaci6 de projectes, ete., i finalment, 
tercer, mesures de difusió tecnológica, és a dír, d'aplícació 
de les noves tecnologies al teixit industrial. 

Aquest és un deis millors exemples d'actuació política 
perfectament adequada a l'ambit de la Comunitat Autóno
ma. El foment de la difusió tecnológica que moltes vegades 
requereix el tractament empresa per empresa no es presta 
facilment a actuacions globals per a grans sectors indus
trials. Els obstacles per la difusió tecnológica a les petites i 
mitjanes empreses, com s6n per exemple les dificultats 
d'adquisició de ... , el problema d'avaluar la informació tec
nológica disponible o el de fer l'aniUisi correcta cost-benefi
ci no es resolen amb tractaments generals, perque són molt 
específies de cada empresa i de cada entorno 

Aquí tenim, per tant, un ampli camp d'actuació per a 
la política científica del Govern d'aquesta Comunitat tant a 
favor de la investigació i del desenvolupament com de la in
novació i de la difusi6 . Aquest camp ve limitat, natural
ment, per les actuacions a escala estatal i internacional que 
ja existeixen, també per les possibilitats reals de la Comuni
tat Autónoma i tot aixó tenint en compte el marc constitu
cional espanyol, que encornana a 1'Estat el foment i la COOf

dinació general de la investigaci6 científica i tecnica, sense 
oblidar tampoc que la polftica cientlfica i tecnologica no 
constitueix un ti en si mateixa, sinó que és un instrument 
que completa les polítiques sectoriaIs per promoure el des
envolupament hannónic de la societat a la qual serveix. 

Per tat aixo, nosaltres creiem que la política científlca 
que s'hauria de dur a ter me a la nostra Comunitat hauria 
d'assolir dos objectius. En primer lloc, completar la planifi
eació estatal i, en segon lIoc, connectar molt dircctament 
amb el nostre entorn tant científic com industrial. Ambdós 
aspcctes exigeixcn, al nostre entendre, dur a terme una po
lítiel científica d'una gran flexibilitat. 

Que ha fet el Govern i que pensa rer per assolir Gldas
eUIl J'aquests objectius? Co men<;arcm pel primer. La inci
dencia de les Administracions Alltonómiques en el Pla Ge
neJal, tal i com contempla l'anicle 12 de la Llei de la Cien
cia, s'acondueix a 1:ravés del Consell General de la Ciencia i 
la Tecnologia. Quin és, dones, el paper específic que ha ju
gat la Comunitat Autónoma de les llles Balears en aquest 
Consell creat per llei? Sres i Srs Diputats, hi ha algú que 
ho sapiga? Bé, no ho saben perque no ens ho han explicat 
mai. Fins i tot vostes, senyors del Govern, en saben qual
que cosa? Per que no ens ho explica avui, Sra Consellera? 

]0 diré el que sé. Sé que des de la constitució del Con
sell, el mes de mar~ del 87, fins ara, el Govern Balear ha es
tat representat, primer pel Sr Vellibre, més tard pel Sr Mi
quel Nada!, ambd6s, com vostes saben, secretaris tecnies de 
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, i des de fe
brer del 88 pel Sr Bartomeu Rotger, Director General d'E
ducació de la mateixa Conselleria, i també sé tot el que -
I'Honorable Sra Consellera m'ha contestat per escrit, des
prés de renyar-me molt per fer-li tantes preguntes - bé, des
prés de renyar tat el Grup SOCIALISTA, perque en el seu 
escrit rebia tothom - deia el següent: 

"EI paper Concret d'aquesta Conselleria a l'INT és el 
seguent: a) participar com representants de la Comunitat 
Autonoma en les reunions del Consell General de la Cien
cia i la Tecnologia", aquest és l'apartat que ens interessa. 
"En aquest sentit - continua la Consellera - s'ha participat 
activament i practicament en totes les sessions de treball, 
plantejant i defensant tots els projectes de la Comunitat 
Autc)noma que ens han fet arribar, facilitant informació de 
la investigaci6 que es realitza a les diferents Conselleries i 
proposant les es menes necessaries en defensa deis nos tres 
interc:ssos i, finalment, tramesa deIs objectius de la Comu
nitat Autónoma per a la seva incardinació als programes 
nacionals". Després ve l'apartat d) que ja és una altra cosa. 

Voste, Honorable Consellera, aLludeix unes certes re
unions o sessions de trebal!. No li vull demanar quin tipus 
de reunions són ni que ha fet en aquestes sesions de treball; 
en tindria prou que em digués, abans de res, quantes n'hi 
ha hagut i ho dic així, tot parodiant una mica les paraules 
d'aquell gautxo argentí que quan li van dir que hi havia una 
colla d'individus que el volien ablanir, va respondre: "No 
pregunto quienes son, sino que vayan viniendo de uno en 
uno". 

Bé, com que puc assumir que sap quantes reunions hi 
ha hagut, en aquest cas ¿ens podria dir qui hi va assistir i 
quin es qualificacions professionals tenien els assistents? 
Cal, pero, Honorable Consellera, que ti faci avinent que 
voste diu que la Comunitat Autónoma té projectes. Quins 
són? Ja ho sé, voste diu que els projectes de la Comunitat 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 87 / 30 de maig del 1990 6895 

Autónoma són tots aquells que li han fet arribar i he de de
duir del seu escrit que voste ha fet córrer cap endavant tots 
els projectes que li han arribat sense avaluar-los ni conside
rar la seva oportunitat. En definitiva, voste diu que en 
comptes de fer de Consellera ha fet d'una especie de Mi
quel Strogoff, que lliura el missatge al tsar 0, si ho vol d'u
na altra manera, que regenta una mena de SEUR en lIoc 
d'una Conselleria. Esperem que almenys el servei sigui de 
24 hores, la seva dedicació total a la Conselleria ens ho ga
rantitza. 

Honorable Consellera, voste parla d'investigació de les 
Conselleries. He de suposar que quan diu investigació no 
vol dir recerca, supos que vol dir que hi ha Conselleries que 
han llogat una mena d'Hercules Poirot o qualque Simenon 
per investigar per on se'n va l'aigua, perque li he de dir que 
d'aigua se'n perd molta, Honorable Consellera. Que vol 
que Ii digui? No m'imagino el Sr Gilet manipulant un 
alambi ni el Sr Pius Tur enfocant un microscopi electrónic. 
En conseqüencia, no mescli ous amb caragols; qua n jo par
lava d'investigació en referia a recerca, altrament dita in
vestigació científica. Sr Mayol, cree que a partir d'ara, en 
Iloc de 1+ D haurem de parlar de R + O perque no hi hagi 
més confusions. 

De totes maneres, no cregui que aixo és una crítica 
destructiva, ans al contrari: dedueixo deis scus papers que 
hi ha hagut Conselleries que han intentat fer recerca i qual 
que cosa han aconeguit. Agricultura, Sanitat i Turisme són 
potser les excepcions que confirmen la regla; la resta, Sra 
Consellera, com diu un bon amic, són vuilS i nous i cartes 
que no lIiguen. 

Suposem, en hipotesi de treball, que hi ha objectius. Si 
n'hi ha, haurien de ser incardinats, segons diu voste, en 
qualque programa nacional. Quins són, dones, aquests pro
grames? Potser són programes d'altissima tecnologia mili
tar, ho dic perque són molt secrets. No li deman, en cone
qüencia, cap informe per escrit, no fos cosa que ens acuses
sin d'altra tralció. 

Qui planifica, Sra Consellera? ¿Sabien, Sres i Srs ·Di
putats, que existeix un Consell Regional de la Ciencia i la 
Tecnologia? Dones si, i fou creat el mes de maig del 1988, 
peró no se li coneixen activitats. La seva composició també 
és molt estranya. Quantes vegades s'ha reunit aquest Con
sell? Quina informació ha produ"it? Es aquest, I'organisme 
que planifica la recerca? Si és així, a quin nivell es troba 
aquesta palnificació? Per al futur, quins temes considera 
prioritaris? Preparen algun programa propi de la Comuni
tal per incloure en el Pla Nacional? Per que no? Tenim te
mes ben propis. Quin tant per cent del PIB tenen previsl 
destinar a R + O? 

Sra Consellcra, ja sé que té molta feina a la seva Con
selleria i em sap greu donar-n'hi més, pero encara li voldria 
demanar una darrera cosa que lambé li pertoca. Es molt 
important que juntament amb el desenvolupament tecnolo
gic propiament dit existeixi una poHtica que ajudi la socie
tat a assumir gradualment els canvis profunds que les noves 
tecnologies representen per a la nostra forma de viure, pro
duir, getionar i aprendre. Potser la introducció de la infor-

m~tica a l'escola és una bona idea en aquest sentit. Sembla 
logic pensar que les persones que des de la inf~ncia S'hagin 
farniliaritzat amb aquest nou entorn tindran més fllcil d'a
daptar-s'hi. En qualsevol cas, la formació d'una cultura i 
una consciencia tecnologica és fonamental; una societat 
que rebutja i tem, no assimila. 

Per aixo, tot el que vagi encaminat a difondre informa
ció, ja sigui utilitzant els mitjans de comunicació, organit
zant debats que permetin intercanviar idees als especia lis
tes, etc., és bo perque el canvi tecnologic s'assumeixi amb 
plena consciencia i aixo també li pertoca a voste, Sra Con
sellera, voste és la Consellera de Cultura, Educació i Es
ports, i la ciencia també és cultura. Pensi que un procés d'a
questa profunditat només es pot desenvolupar positiva
ment en una societat que l'assumeixi i la integri sense por 
de perdre la seva identitat histórica. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Govern té la paraula el Vice-president Sr 
Huguet. 

(Pausa) 

EL SR VICE-P'RESIDENT DEL GOVERN (loan 
Huguet i Rotger): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Sra Diputada, em preocupa que hagi volgut concloure 
la seva intervenció en aquesta tribuna, una bona part de la 
qual jo qualificaria d'academica, com si 10ts els mals i els 
defectes de la investigació en aquestes illes fossin imputa
bles a aquest Govern d'aquesla Comunitat Autonoma. 

Si els Diputats del seu Grup no fan comentaris en veu 
baixa i presten l'atenció que jo he prestat quan voste ha 
parlat, procuraré no contradir les seves argumentacions, 
que en la part que ha tengut d'intervenció diriem academi
ca no puc fer mes que subscriure el mateix que vaig dir en 
la contesta a la pregunta, perque indiscutiblement les raons 
fonamentals d'una societat avan~da, i cree que la nos Ira 
ho és, estic conven¡;ut que o bé tendim afer fortes inver
sions en investigació .per assumir els reptes del futur o si 
no, perdrem aquest tren del futur, i que no solament lli ha 
raons economiques, sinó d'altres, a¡;o és un plantejament 
que no té color poHtic, simplement és un plantejament que 
tots subscrivim i hem de subscriure. 

Que els tres tipus d'actuacions en temes d'investigació 
siguin dins la Universitat, dins centres d'inventigació i dins 
empreses, cree que és una filoficia general que no és que hi 
hagim d'estar d'acord, sinó que s'ha d'imposar. Massa vega
des deim i hem sentit a dir que potser un deIs defectes tra
dicionals de la Universitat, a Espanya, ha estat la manca de 
contacte entre la Universitat i la realitat social en la qual 
els universitaris havien de desenvolupar després la seva ac
tivitat. Per tant, aquest Govern i qualsevol persona míni
mamenl sensibilitzada amb el lema que voste ha dut avui a 
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debat cree que estaria totalment d'acord amb aquesta pri
mera part de filosofia. 

Amb el que potser no hi ha hagut prou preeisió - i no 
li don culpabilitat - és amb el tema de certes imputacions, 
per exemple quan diu que aquest Govern no fa res entorn 
de la possibilitat d'un parc tecnológico Cree que vosle sap 
que preeisament aquest Govern té encarregat un estudi de 
viabilitat per si és possible o no ho és comptar amb un parc 
tecnológic, i quan dic un estudi de viabilitat no hem refe
TesC únicament i exclusivament a un estudi de viabilitat 
económica, si és rendable o no ho és, sinó a com hauria de 
ser aquest parc teenólogic i en que s'hauria de fonamentar. 

En els temes d'investigació i de noves teenologies dins 
les empreses - no farem un debat d'indústria, perque no ens 
correspon - voste sap perfeetament que hi ha un Pla que va 
ser aprovat per aquest Parlament, que hi ha una serie de 
deerets que desenvolupen aquest Pla i jo' li .. puc dir que 
s'han fet inversions i que s'han donat ajudes per a innova
ció tecnológica dins empreses. Tot el que seria desitjable? 
No. Tot el que ha estat possible? Supós que sí, peró una de 
les primeres feines és conscienciar la mateixa gent de la ne
cessitat de fer una innovació tecnológica i de passar d'una 
serie de sistemes tradicionals a uns sistemes molt més avan
<?ts. 

M'ha de creure si li dic que el tema de la investigació 
no solament preocupa la nostra Comunitat Autónoma, si
nó que hi participa d'una manera intensa, indiscutiblement 
dins les nostres possibilitats, i crec que puc afirmar el que 
dic. Po15er voste s'hagi quedat amb l'anecdota de les vui
tanta-cinc preguntes, em permeti que li ho digui amb sim
patía. S'ha fixat més en el repas que potser li feren des d'u
na Conselleria concreta, que no és el cas, que en el contigut 
d'aquestes vuitanta-cinc preguntes, no sé si contestades 
amb la sistematització que voste seria capar; de fer, peró 
que no va fer en el plantejament de les preguntes i, per 
tant, va haver de ser la Conselleria que havia de ter aquest 
esfor~. 

Peró el problema no és aquesto Jo cree que a hores d'a
ra tomar a insistir en la poUtíca d'investigació és bo, al
manco jo no puc dir una aUra cosa, ates que des d'aquell 
esoo la vaig animar a presentar una interpel.lació. La meya 
sorpresa ha estat que em fes cas i per a~ avui ens trobam 
aquí, peró una cosa és la condició academica que voste ha 
expressat, que domina i cree que ningú no ho dubta, i una 
altra totalment diferent la qftestió política. No és el mateix 
recitar l'esperit i la bondat d'una Llei de la Ciencia i les 
meravelles deis programes d'investigació que se'n poden 
derivar, que intentar d'una manera pragml\tica i realista 
dissenyar les bases d'una política d'investigació possible per 
a la nostra Comunitat Autónoma; no utópIca, possible per 
a la nostra Comunitat Autónoma. 

En aquest sentit, jo voldria que des del Govem Central 
ens tinguesin més en compte, a l'hora d'ajudar-nos, i ti faria 
un prec: que si voste té possibilita15 impregni el seu partit 
de l'entusiasme que vost~ ha posat aqur perqu~ tingui un 
poc més de consideració per a la nostra Comunitat. A l'ho
ra de perfilar i concretar una poUtica d'investigsació per a 

les Illes Balears, crec que vos te no ha lingut en compte un 
petit detall: que les competencies d'EducaciÓ, Universitat 
inclosa, en investigació i en tecnologia són del Govern 
Central. Les competencies en Educació, vos te ha sap, ¡n
cIosa la Universitat, també en investigació i en tecnología 
són del Govem Central i ho són malgral tots els esfor~s 
que s'han fet des d'aquesta Cambra per demanar i assumir 
aquestes competencies, pero no som aqu[, no és el roeu pa
per ni vull tirar pilotes fora sobre les responsabilitats d'un 
o de l'altre. 

Obviament que la política que es pot dissenyar, la polí
lica científica qúe voldrfem, ha de tenir en compte un as
peete molt cIar, l'aspeete economic, i aquest financ;ament 
ve del Ministeri d'Educació ¡Ciencia, inclosa la Universi
lat, i malgrat ar;ó vos te descarrega tota la responsabilitat en 
política d'investigació sobre aquest Govem. Cree que ar;ó 
no és just, to15 haurfem de comenc;ar a assumir les nos tres 
responsabilita15. No s'espanti, per tant, que les inversions 
d'! + D a les Balears siguin limitades. No vull dir que estigui 
en les seves mans posar-hi remei perque cauria en el mateix 
error que jo consider que ha caigut vos te, pero sí en les 
nos tres i tal vegada en les de tolS. 

Es més: l'informe que es va fer dia 21 de novembre de 
l'any 1989, del qual no sé si voste en te coneixement, que es 
titula Estimación de la distribución regional de las activida
des 1+ D de Martin Luis Rodrfguez Romero i Lourdes Mo
reno, pAgina 21, encarregat per la Secretaria Nacional, diu: 
"En la distribución regional de los recursos 1 + D se aprecia 
un alto grado de concentración en las Autonomías con más 
competencias delegadas: Andalucía, Pa[s Vasco, Valencia i 
Catalunya". ,~upo"S que sap que vol_ dir 1l~. Efectivament, 
les competencies educalives faciliten lol seguit un incre
ment de les inversions de 1 + D i a la resta de les Comuni
ta15 Autonomes que encara formam part del territori MEC 
tenim més dificultats perque les inversions de l'Adrninistra
ció Central - escolti bé aquesta dada per si no la té - es con
centren sobretot a Madrid, un 68% d'aquestes inversians 
de la resta del territori es concentren a Madrid, un 68% de 
totes les despeses nacionals, ar;ó ha trobarl\ a la pl\gina 27 
del mateix informe. 

Un altre petit detall: Resulta que la nostra Comunitat 
Autonoma, ates a la seva elevada renda per capita, no pot 
accedir, com voste sap al fons del FEDER que té la Comu
Ditat Económica Europea per a les regions menys desenvo
lupades i amb crisi industrial, contemplat a~ als objeetius 
1 i 2. D'altra banda, també resulta que la nostra infrastruc
tura científica - i aquí sí vull reooneixer que es fa un seriós 
esforct a la Universitat - en aquest moment encara és baixa. 
Per tant, aquí podem accedir direetament als projeetes que 
realment tenguem capacitat d'assumir i de dur endavant. 

Supos que voste entendrA perfectamemt que en aquest 
moment jo no 1i pugui donar resposta a tota la bateria de 
preguntes que ha tornat fer des d'aquesta tribuna, no sé si 
trenta o quaranta, peró n'hi ha una que jo consider que és 
fonamental en aquest debat i perque vegi que vull fer un 
debat amb cara.cter positiu fins i tot ti demanar~, al final, si 
presenta una moció, que tengui en compte el que ara 1i vaig 
a dir i és que la proposta que va fer el Director General 
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d'Educació d'aquesta Comunitat Autónoma en representa
ció de la mateixa Comunitat AutOnoma en el Consell Na
cional de la Ciéncia i la Tecnologia va ser ni més ni manco 
que en el Pla Nacional es fes una territorialització d'infras
tructura científica. Ens ajudi a dur endavant una pro posta 
tan necessAria i tan bAsica com aquesta, vosté té l'oportuni
tat de fer-ho perqué la interpel.laciÓ és seva i la possibilitat 
de presentar una moció la té vos té i no la tenim nosaltres. 
Nosaltres ja hem fet la proposta, el nostre representant va 
demanar que en aquelles Comunita15 AutOnomes que que
den de territori MEC hi hagués d'una vegada per totes una 
distribució territorialitzada amb un concepte concret d'in
frastructura científica, que no quedi el 68% a Madrid i si hi 
queda de to15 els recursos nacionals que ho faci, perO en 
base a un pla territorialitzat. 

Qué vol dir a0? A0 vol dir posar les bases d'una bo
na infrastructura territorial científica. I a que ens referim? 
Indiscutiblement a infrastructura material - laboratoris, ins
trumental, etc. - i a infraStuctura personal, a formació de 
personal d'investigació. La Universitat, en aques15 mo-

. men15 - no ho he de dir jo, crec que vosté té mol15 més ele
men15 i molts més arguments per dir-ho - crec que hi fa fei
na; s'imagini si, a més a més, hi hagués el recolzament i 
aquesta proposta fos acceptada. 

Jo diria que si vos te ens ajuda afer a<;6, si voste ho 
planteja, la nostra Universitat comptaria amb'més recursos 
i amb més finan~rrient. Si s'acceptés aquesta proposta, se
ria en benefici de tots, en benefici de la nostra Comunitat. 
Així i tot, Sra Diputada, consider que l'esfor~ que ha fet el 
Govern d'aquesta Comunitat AutOnoma ha estat impor-. 
tanto Ha estat suficient? No, pero crec que estic en condi
cions de dir que ha estat important, aplicat al que venim 
denominant 1+ D, perque en tres anys ha experimentat un 
increment, l'esfor¡;; financer de la nostra Comunitat s'ha tri
plicat. 

Les dades són les següents: I'any 1986 s'hi dediquen 
71.849.000 pessetes; l'any 1987, 121.300.000; l'any 1988, 
170.937.000; l'any 1989, aproximadament 210 milions de 
pessetes, la qual cosa vol dir que l'esfor« de fons propis s'ha 
triplicat només en tres anys i encara més: només la Conse
lleria d'Educació, Cultura i Espor15 l'any 1989 ha gestionat 
més de 159 milions de pessetes, només aquesta Conselleria; 
99 milions de pessetes del Pla Nacional, 10 milions de la 
Secretaria d'Estat d'Universita15 i 50 milions de fons pro
pis, i aixf podria anar ressenyant totes i cada una de les in
versions que ha fet la Comunitat AutOnoma en les dife
ren15 Conselleries, manco mal que n'ha reconegut algunes. 

En Ordenació Territorial només li recordaria l'estudi 
de producció de bio-masa i aprofitament de les aigües resi
duals a Mallorca amb una quantia de 24 milions i mig de 
pessetes. A0 s'ha realitzat i ti ho puc mostrar - bé, voste 
ho sap, no importa que li ho mostri - mitjanrrant conveni 
amb el Consell Superior d'Investigacions Cientffiques. 
D' Agricultura i Pesca no els ano menaré, són mol15 i voste 
n'ha esmentat uns quants. En Comer« i Indústria també -
s'han fet coses, per exemple el servei de noves aplicacions 
energétiques, que és un programa que es fa juntament amb 
GESA; l'adquisició d'equips per allaboratori de control de 

qualitat del cal«at, INESCO; la posada en mana del siste
ma CATCAM, el programa d'investigació d'eliminació de 
metalls pesa15 a l'ITER, etc., etc. 

1 a0 són accions aillades? No. Evidentment, Sra Di
putada, no tenim programes d'investigació propis; no tenim 
programes d'investigació propis perqué a0, vosté ho sap, 
és practicament impossible. Només n'han aprovat dos en 
tot 1'Estat Espanyol, un a Catalunya de química fina i un a 
Valencia de noves tecnologies per a la modernització de la 
indústria tradicional. Han estat els dos únies programes 
propis d'una Comunitat AutOnoma aprova15 a nivell nacio
nal. 

El que hem fet ha estat una ... d'interessos en progra
mes nacionals, que és una de les altres dades que voste vo
lía coneixer. Quins són? Dones els següen15, pero el llum 
ja ... 

EL SE PRESIDENT: 

Hauria d'intentar acabar, Sr Vice-president. 

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

Molt breument: En impacte ambiental, i aquí hi entren 
una serie d'actuacions que vosté coneix molt bé: material 
per a petita indústria, material de desenvolupament de la 
indústria bijutera, evolució de degrada ció de materials, etc., 
formació de personal d'investigació, entre d'altres, i cre
gui'm, nosaltres estam disposats a donar suport a qualsevol 
projecte seriós que ens presenti la Universitat, d'altres cen
tres d'investigació o les indústries, amb una limitació: amb 

, la capacitat que tenguin aquests centres. 

Per acabar, Sra Diputada - i cregui que la meva pro
posta és positiva, la meya intenció no és de culpar ningú, si
nó de demanar al qui ens pot ajudar, que en aquest cas con
eret és clar que és l'Administració Central, no com a fruit 
de quelcom que sembla que és dins el Grup SOCIALISTA, 
sinÓ al contrari, d'autentica col.laboració i participació - jo 
li demanaria que ens ajudi perqué aquesta proposta sigui 
efectiva. Que es faci efectiva la territorialització del finan
~ment d'infrastructura, l'increment del finan«ament a la 
nostra Universital, l'accés de la nostra Comunitat AutOno
ma al programa STRAI de la Comunitat EconOmica Euro
pea, del programa de difusió de la xarxa OTRIOD, és a dir, 
d'oficines de transferéncia de resultats d'investigació; que 
hi entrem, hi volem entrar. No vull acabar dient: i que es 
faci definitiva la transferencia en materia d'Educació; seria 
una frase massa feta i no és el tema d'aquest debat. 

Moltes grAdes, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr 
Ricci. 
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EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Es for<;a interessant el que avui ens presenta la diputa 
da Teresa Riera . Seria bo que traguéssim profit del tema i 
el profit seria que li veiéssim un [utur, que veiessim de vcri
tat que avui tenim ocasió de parlar de futur. 

Es possible que el tema s'hagi enfocat totalment en di 
receió a la Conselleria de Cultura quan jo crec que vertade
rament és molt més ampli, perque el fam6s Consell dc la 
Ciencia que s'ha esmentat 'hauria d'anar conjuntat amb la 
Conselleria de Cultura, indiscutiblement, i també amb les 
d'Indústria i d'Agricultura, que és on hi ha f6rmules ciares 
de desenvolupament d'aquesta Llei de la Ciencia. 

En relació amb el que de ia el Sr Huguet i conl ra e l que 
ha dil, jo cree que venaderamenl el Govern lé responsabili 
tat pol1tica en aquest tema i moH jmponanL, responsabili 
Lal política no de fer 11 aits de mata" coro generalmenl fa . J 
)j diria, Sra TeTe a Riera, que el Govern fa co es, pero que 
e ls fa, com he dil, abans, Pa sal! de mala" . Fa invcsligació 
quasi sempl'e originada per les maleixes necessitaLs deis 
emprcsaris, les quals donen peu a les seves actuacions, pero 
el compliment real d'aquest tema tan important no hi éso 

Jo voldria recordar-li, Sra Teresa Riera, el primer punt 
del seu escrít, on diu "són variables especialment estrategi
ques per al futur de la nostra Com unit aL". A0 és una varia
ble tan important com ho pOL ser el turisme, com ho és el 
camp; és una variable no solament per desenvolupar detalls 
d'ajuda a les possibles indúsrries o a l'agrieultur.,a, és un de
tall tan rellevant que pot ser una de les passes importants 
del desenvolupament economic de les nostres illes. Es un 
detall tan important perque dema, quan es parli de Balears, 
a més de parlar del turisme, també és parli de la gran tec
nologia que surt d'aquestes illes. Per que no? 

A mi m'agradaria que de febol aquesta propo La c ns 
servis per comen~r a pensar si verladerameol podem a lTi
bar a aquest fulur i no die cap utopía. Es possible l'estudi 
de ... amb el pare lecnológic, és possible que el Llil>re Blane 
d'Indústria ens donin aquesLa possib ililal, és possible que 
avui li.uguem la capacitaL i la visió de fulur suficienLs per 
pensar que no es tracta de desenvolupar UD fulur puntual, 
sinó un fulur amb majúscules, un fmur amb la capacital 
que pot lenir aquest pobl de desenvolupar el que mai no 
ha desenvolupaL. Ningú no havia pen al mai que les mes 
poguessin ser puntals en invesligació. Per que 00, repeLei 
xo? Per que les empreses internaclonals no poden Cer aquf 
les seves invesligacions? Per que no? E l que és verilal és 
que no hi ha hagul mai una visió d'aquesl fulur, no hi ha 
hagul mai un projecce digne de mencionar a pesar, insisLei
xo, que separadament i quasi sempre a causa de pressions 
de la societat, s'hagin fet casualment algunes feines. 

No és aquesta la feina que hem de fer, és una feina de 
projecte de futur, i tant de bo sigui aquesta proposta de la 
Sra Teresa Riera que ens doni peu afer-ha. 

Gracies, Sr President. 

E L SR PR ES IDENT: 

Per part del Grup Parlamenlari NACIONALISTA 1 
D 'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Serra. 

E L SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gnlcies, Sr President. 

En primer lioc, Sra Riera, I'hem de felicitar des del 
Grup NACJONALISTA .1 D ESQUERRES per aquesta 
hona inl erpel.lflciÓ entencm que mol! completa, tant aca
dernial me m com polllicamcnt, que és del que es tractava, 

E n segon I1oc, hem de reiterar que tenim un E~Latut 
d'Autonomia i un Govern de mínims. L'Estatut, Sr Huguet, 
ens dóna competencies exclusives en Cultura i en Medi 
Ambient, per exemple, i un Govern amb vocació d'autogo
vern solid i seriós, si no li donen uns recursos amb facilitar 
ha de lluitar per aconseguir-Ios i, a més a més, ha de tenir 
un projecte, un pla de país, un pla nacional - nacional nos
tre, no de fora - per tal d'aconseguir aquests recursos per 
poder enfortir aquest autogovcm. 

Yo tes aCLuen Lant de mlnims que per exemple, les po
ques beques que convoca el Govern de BaJears han haguL 
de ser objecLe de debaL normalment a proposta del nOSlre 
Grup Parlamenta-ri , coro ha pas at amb les beques de la 
Conse lJeria de Cultura - anua ls i poques i no quadriennaJ 
eom es demanava - o les beques de Sanitat. Fa quinze dies 
ens negaven en aquesta Cambra que dins el projecte I+D 
que comentan hi hagués unes convocatories públiques de 
beques d'in'(esligació i recerca medi-ambiental. 

Nosaltres pensam que el Govern du aquest debat amb 
una serie de confusions jo crec que en certa manera inLen
cionades. Es caracterfstic de) Sr Huguet que quan surt ho 
fa amb vehemencia , discuteix i diu coses i dades, etc., pero 
anem a una qüestió que per a nasal tres és de fons. Hem de 
saber diferenciar el que són informes tecnics de la recerca; 
el Govern no té cap pla de recerca, aixo és indubtable, i es 
necessita un pla coordinat per tal de tenir recursos, entre 
altres coses. El que fa el Govern de tant en tant és sol.lici
tar informes tecnics a persones particulars, professionals, a 
vegades a qualque departament universitari, és cert, pero la 
veritat és que encara no ha introduH mai una línia de recer
ca i qua n el Govem és obligat - com per exemple la Canse
Heria d'Economia, tant a la passada Legislatura com en 
aquesta - a presentar un pla en aquest Parlament, com pu
gui ser el Pla Economic Regional, que encara no ha dut de 
ver, sinó que tenim un avantprojecte i en definitiva encara 
no disposam d'una eina Msica per afrontar el futur d'a
quest país, resulta que el Govern contracta un "consulting" 
que normalment és de fora i és SOFEMASA 

Es aquí on comen<;am a demanar-nos: O és que a Bale
ars no hi ha professionals? ¿No hi ha possibilitats, a Bale
ars, d'engirgolar qualque equip d'investigació interdiscipli
nat, per tal de poder fer aquests plans, aquests projectes, i 
en definitiva generar una activitat? Es un recurs molt fAcil 
dir que hi ha poes doblers i que la Universitat encara és jo
ve, que encara comen~m a caminar. Per tant, ens pareix 
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que feim poe favor al país, als investigadors i a la gent jove 
que comen~, si no comen~m a engirgolar aquests equips i 
per aixó s'ha de comen~r per tallar amb aquests interessos 
estranys que el Govern té amb empreses com per exemple 
SOFEMASA, com en certs moments feia amb MAVER
CONSUL T, etc. M'agradaria saber quants de treballs, 
quants d'informes teenics del Govern ha fet SOFEMASA, 
que ha gastat el Govern amb aquesta empresa i quants de 
professionals de Balears hi han participat i han pogut do
nar qualque tipus d'orientació. Només és un exemple, pero 
crec que és prou definidor. 

Anem més enIla. Quantes vega des el nostre o altres 
Grups Parlamentaris - ara record qualque Diputat del 
Grup SOCIALISTA - ha demanat al Govern: Que han gas
tat vostes en informatica i per que? Com tenen organit:z.ada 
la xarxa informarica? Quins equips informatics tenen i per 
que? Qui parla no n'és especialista en absolut, cosa que sí 
és la Sra Riera i m'ha estranyat que no entras en aquest te
ma, que és un deIs temes fronLals. Avui la informalica és 
una eina totalment decisiva, imprescindible i jo tem que el 
Govern moltes vegades ha fet una despesa en informatica 
que no sabem quan veuren usar ¡que tampoc no sabem la 
des pesa que s'ha fet ni una planificació real d'aquesti:l xarxa 
informatica en funció d'unes Conselleries moltes vegades 
de tipus tecnic, com la d'Indústria, la de Turisme i, sobre
tot, la d'Economia. El nostre Grup, per tant, Sra Riera, 
creu que s6n temes que s'haurien d'introduir·a la moció. El 
lema inform<ltic, el tema deIs consultings, són molles qües
tions per ventura locals, per ventura casolanes, pero ens 
pareix que cal discutir-les. 

El tema del pressupost. Sr Huguet, ¿un esfor~ pressu
postari és arribar a 1'1 % del pressupost de la Comunitat, en 
recerca? Perdó, jo nec que sigui en recerca; no és recerca, 
són informes tecnics i poca cosa més i vosres han arribat a 
1'1 %, si hi han arribat. Nosaltres utilit:z.am unes xifres amb 
una perspectiva un poc més oberta i pensam que un 4 o un 
5% ja comen¡;aria a ser una mica més raonable. 

En qüesti6 de recursos en aquestes illes actuen rot un 
conjunt d'institucions. ¿El Govern ha fet qualque gestió 
amb la Fundació March per tal d'introduir la recerca en 
aquesta terra o la Fundació March encara ho fa només amb 
les beques i ajudes molt personals i molt puntuals? Temem 
que el Govern no hagi fet cap esfore; per dirigir-s'hi. 

Quant al tema de les Comunitats Europees, volem ne
gar des d'aquí que s'hagin exclos les Balears de moltes 
qüestions de les Comunitats Europees. El criteri 5.B és un 
exemple, Sr Huguet, que cal que recordi i tengui ben pre
sent. La Comunitat de Balears pot obtenir recursos del FE
DER a parlir de l'objectiu 5.8 i en materia medi-ambiental 
es poden obtenir molts de recursos, molLs, de les Comuni
tats Economiques Europees, per exemple del Projecte EN
VIREC, que és molt important fins l'any 93 i, que nosaltres 
sapiguen, encara és l'hora que el Govern de Balears s'hagi 
de plantejar cap realització d'aquest programa. 

També li vull dir, Sr Huguel, un poc de passada, que fa 
poes dies necessitavem una documentació i ni el Centre de 
Documenlació Europea ni les Conselleries pertincnts no 

ens la varen poder trametre ni donar-nas-en noticia, i eren 
qüestions de problematica del litoral, qüestions d'investiga
ció industrial, etc. Després varem telefonar a la Generalitat 
i en vint-i-quatre hores, mitjan¡;ant una empresa de paquets 
normal i corrent, ens havien enviat tata la documentació 
que demamlvem, quan en tres setmanes ni el Centre de Do
cumentació Europea, del qual en fan un mal ús, ni la ma
teixa Conselleria d'Obres Públiques havien estat capaces 
d'enviar-nos la documentació sOl.licitada, que era molt sen
zilla i molt determinant del que avui és la planificació de la 
Comunitat Economica Europea. 

EL SR PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Grades, Sr President i perdó. Es que a vegades un s'a
nima un poc i la veritat és que tenia com a ganes de discu
tir, pero donam per acabada la intervenció tot esperant una 
bona moció, Sra Riera. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Serra. Tots tenim la nostra missió 
en un debat. 

Per part del Grup POPULAR, té la paraula el Diputat 
Sr Jaén Palacios. 

EL SR JAÉN I PALACIOS: 

Gracias, Sr Presidente. Sras y Sres Diputados. 

El Grupo SOCIALISTA interpela hayal Gobierno so
bre su política científica y hace aproximadamente dos años, 
creo recordar que era el mes de abril, una proposición no 
de ley de dicho Grupo también entraba en esta cuestión, si 
bien con algún matiz importante, porque hacía referencia a 
la elaboración de un programa de fomento de la investiga
ción, defendida en este Parlamento y desde esta tribuna por 
el Diputado Damia Pons. 

Por tanto, no es la primera vez que el Grupo SOCIA
LISTA recurre a este tema de actualidad y también és cier
to que, aunque el contenido sea distinto, el tono de la in
tervención es practicamente el mismo. El Grupo interpe
lante, entonces y ahora, intenta a nuestro juicio dar una vi
sión negativa de la actitud del Gobierno, al que se critica 
por una dejadez que a nuestro juicio no existe. El Gobier
no, como ha explicado el Vice-presidente, participa en el 
Consell General de la Ciencia y la Tecnologia; el Gobierno 
dedica parte de sus presupuestos a actllciones concretas 
que ha detallado muy bien su representante. Es evidente, 
por tanto, que hay un contraste entre lo que dice la Oposi
ción y lo que dice el Gobierno con opiniones bien dispares, 
como suele suceder a menudo y como es natural y propio. 

Reconocer, por otra parte, que es cierto que todo es 
mejorable; que las cantidades económicas destinadas a ese 
fin pueden aumentarse, pero también es cierto que la fi-
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nanciación de nuestra Comunidad Autónoma no es la que 
debiera y que tampoco tenemos las competencias, como ya 
han reiterado otros portavoces. 

Otra precisión a este respecto sería la de señalar una 
vez más - ya lo dijimos cuando intervinimos en la proposi
ción no de ley - que nuestro Grupo esta a favor, decidida
mente a favor de la investigación, porque conoce la fuerte 
interrelación que existe entre ésta y el desarrollo, esta se ha 
puesto en evidencia en muchos otros sitios, no descubri
mos, por tanto nada, pero también es cierto, como antes 
apuntaban, que esto tiene que ser dentro de la medida de 
nuestras disponibilidades presupuestarias, que en definitiva 
son de carácter económico y que, aunque pensamos decidi
damente que el Gobierno tiene que actuar en este campo, 
lo tiene que hacer dentro de estos parámetros económicos. 

Por otra parte, que las distintas Administraciones ten
gan que fomentar la investigación es un mandato constitu
cional al amparo del cual se promulgó la Ley 13/86, creo 
recordar, y al amparo también de nuestro Estatuto podría
mos incidir en algunos campos. Sin embargo, yo quiero de
cir en esta exposición de nuestro Grupo que aún recono
ciendo el importante papel que tiene que hacer el Estado 
en todo el fomento de la coordinación, que es necesaria, 
que la impone .la ley, nosotros pensamos evidentemente 
que el modelo que han implantado en el mundo anglosajón 
és mucho más acorde con nuestro pensamiento. 

Nosotros nos alejamos bastante del intervencionismo 
burocrático y estéril y pensamos que se tiene que estimular 
la iniciativa privada, que se ha de fomentar muchísimo, que 
tiene que favorecerse la ... social y que el papel de las uni
versidades, las públicas y las privadas , se ha de asumir entre 
todos y se han de curar los males que aquejan a la Universi
dad pública, la indogami? entre o tros. 

Por tanto, esta es la postura de nuestro Grupo Parla
mentario. Esperamos la presentación de una iniciativa, que 
será la moción subsiguiente a esta interpelación, sobre la 
cual tomaremos la postura que nosotros creamos conve
niente, apoyando por supuesto aquellas medidas que allí se 
contemplen que puedan ser de interés. 

Muchas gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula la Diputada Sra Teresa Riera. 

LA SRA RIERA 1 MADURELL: 

GrAcies, Sr President. 

Miri, Sr Huguet: Sempre, primer la Sra Consellera en 
un escrit, avui vos te, diuen que faig massa preguntes. Li 
contestaré amb una historia. Sap que li va dir l'emperador 
d'Austria a Mozart? Dones una vega da li va dir que en una 
de les seves partitures hi havia massa notes, que n'hi sobra
ven, i Mozart li va contestar: "Senyor Emperador, tri! les 
que cregui oportunes". Sr Huguet, si me'n contesta qualcu-

na em donaré per satisfeta. 

Sr Huguet, el món és pie ele bones intencions. "Hem 
[et un estudi per fer un futur pare tecnologic, tenim inlen
ció de fer aixó, allo ... " ]0 sé que a vos te el preocupa lot ai
XO, peró la Sra Consellera no hi és i li toca a ella, és la per
sona que dintre la seva Conselleria lé el nostrc rcpresen
tant en el Consell General de la Ciencia i la Tecnologia. 
Dones la Sra Consellera en el seu cscrit també fa una decla
ració de principis que jo puc compartir, pero m'hauria de 
dir una cosa: Quants anys [a, que governen? Dones sembla 
mentida que després de tants anys encara .siguin tan a les 
beeeroles en aguest tema. Sr Huguet, s'haúricn de posar a 
fer feina tot d'una perque són uns temes importantísims 
per al nostre futur i ens exposam a perdre el tren. 

Té raó, suposo que el Conseller d'Industria hauria de 
poder afegir qualque cosa a tat aixo, ell deu estar informat 
de tot, pero pel que jo sé el Sr Gaspar Oliver no té una po
lítica industrial massa definida. De tates maneres, com vos
te ha dit, aixo no ens pertoca avui; el Sr Valenciano ja s'o
cupara d'escatir el que calgui en el moment oportú. 

Diu que no tenim competencies. Aquesta és una excu
sa molt poc original. la li vaig dir un altre dia: d'altres Co
munitats a les quals també afecta l' article 149 de la Consti
tució han desenvolupat fins i tot els seus propis plans de re
cerca. 

Ha parlat de les empreses. Que han fet, Sr H uguet, per 
promoure la participació de les empreses en l'execució del 
Pla Nacional? 1 ens els programes europeus que també es 
canalitzen a ,través del Pla Nacional, allo que l'altre dia el 
Sr González i Onea deia que era tan important, ¿que han 
fet per promoure programes concertats amb la Indústria? 
Jo els ho diré: res, al contrario 

Els posaré un exemple: El Sr Forcades, per anar a pa
rar on ha anat el Sr Serra, SOFEMASA Em sap greu que 
no hi sigui, per cert. Si, Sr Serra, té tota la raó. El Sr Forca
des, no sé si se n'han adonat, ha hipotecat el desenvolupa
ment de la tecnologia punta en aquesta Comunitat durant 
els propers 20 anys. Ha occit totes les possihilitats. Senyors 
partidaris del dret a la vida, jo els dic que aquest membre 
del Govern no els acompanya, perque eU és el culpable di
recte de la mort d'un neonat: la possibilitat de l'existencia a 
la Comunitat Autonoma d'un sector industrial de punta a 
l'entorn de les noves tecnologies de la informació i les co
municacions. 

No tinc cap dubte que el Sr Forcades és un ha me hon
rat, pero també, segons diu, és un nacionalista conven~ut 
que vol fer primar els interessos de la Comunitat per sobre 
de qualsevol altre, com nosaltres. Dones bé, pel que sabem 
el Sr Forcades té les forques massa posades a Madrid amb 
el tema de la informAtica. No sé que troba el Sr Serra sobre 
aixo que el Sr Forcades sigui més nacionalista que ello 

Sr Huguet, de xifres més val que no en parlem. Sres i 
Srs Diputats, els recoman que mirin una publicació oficial 
que jo tinc aquí, justament del Consell General de la Cien
cia i la Tecnología, que es díu Financiación de la I+D por 
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las Administraciones Autonómicas. Es molt interessant. 
També mirin la Memoria que el Govern de l'Estat eleva al 
Parlament sobre el desenvolupament del Pla Nacional, i no 
em digui que no els han concedit més projectes. Es que -
n'han presentat cap? Que ha fet el Govern per promoure 
entre la comunitat científica la participació en l'execució 
del Pla Nacional? Que ha fet per divulgar el Pla Nacional, 
per donar a coneixer les seves directrius generals? Per cert, 
com a exemple: Per que no han fel convocatoria pública 
per participar en el programa de Promoció General del Co
neixement? Malta gent m'ho ha preguntat. 

No em valdria allargar més. Només em queda manifes
tar el nostre agra'iment als Grups que han donat suport a 
les nos tres tesis. Ja anirem fent, Sr Serra, aixo no és princi
pi de la fi ni tan sois la fi del principio Només és el principi 
del comengament i, amb paraules de Hamlet, "the ...... ... ". 
De totes maneres, Sres i Srs Diputats, avui podem estar 
contents, ens pode m felicitar tots perque la política cientí
fica ha entrat finalment en el conjunt d'interessos d'aquest 
Parlament. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el ~ice-president del Gove~~!, Sr Huguet. 

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

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Comengarem per la intervenció que ha fet el represen
tant del Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES sobre
la política cientifica i d'investigació del Govern. Jo comen
garia i conclouria només amb un punt que li ha servit de 
base o de fonament per fer una replica molt concreta, que 
jo consider greu, de la Diputada Socialista en el tema d'in
formatica. Fixi's que s'ha limitat a dir que li agraeix el seu 
interes, pero no ha entrat en debat absolutament en res, 
perque voste de política científica i d'investigació no n'ha 
parlat, ni de projectes, ni de quin programa tenen, de res. 
Ha parlat de SOFEMASA per tornar a deixar flotant aquí 
dins un confusionisme sobre si hi pot haver certes coses no 
massa cIares. 

Les dugui. No juguem amb aquestes coses, que el per
judicat no és només el Govern, si anam a aquest confusio
nisme polític de veure altres tipus d'interessos o d'actua
cions. Per favor, no ens acostumi a a0; la perjudicada és 
tata la classe política. Si hi és i hi ha, ho dugui, i si no hi 
ha, abans de fer aquestes suposicions greus cree que hi ha 
d'haver un poc de serietat. A mi m'ha fet la impressió que 
voste no havia preparat aquesta intervenció o que l'havia 
preparat dient "bé, aprofitaré a~o per treure el tem;.: de SO
FEMASA, el tema de la informiltica, etc. 

Un 1 % del pressupost de la Comunitat. La Comunitat 
no té competencies ni en universitats, ni en investigació, ni 
per desenvolupar aquest Pla Nacional. Hi dedica un 1 % del 
seu pressupost, paraules seves. Com Ji he de dir que I'Estat 

té tates les competencies en investigació científica? No ho 
sap? De 12 bilions de pessetes, dedicant un 1 % són 120.000 
milions de pessetes que hauría de dedicar a investigació. 
No confonguem investigació amb el pressupost d'Educació. 

Quant al FEDER, ¿que hi entra dins el FEDER? Amb 
el 5.B hi participam, no té res a veure amb els programes 
d'investigació. No vull parlar de memoria, deman auxili al 
Sr Orfila o al Sr Moragues, pero em sembla que la Comu
nitat hi hauría de participar amb un 27%, o amb un 25. Hi 
participam amb el 5.B, ha gestionam, pero no té res a veure 
amb el FEDER com a fons estructural on hi ha programes 
d'investigació. No hi podem participar per voluntat propia 
i en a0 he de donar la raó a la Diputada SOCIALISTA, a 
través del programa nacional, pero no ho decídeix volunta
riament la Comunitat Autónoma. Aquest és un deIs punts 
que varem discutir a la darrera reunió a Madrid amb el Mi
nistre d'Administracions Públiques: de quina manera les 
Comunitats Autonomes podien participar en els programes 
de desenvolupament comunitario 

Era una de les llacunes que teníem en aquell moment: 
que les decisions es preniem perque l'interlocutor davant 
Europa és únicament í exclusivament l'Administració Cen
tral i a iniciativa de l'Adminislració Central i a petició de 
les Comunitats Autonomes s'ha creat una nova comissió de 
relacions entre el Mínisteri d'Administracions Públiques i 
les Comunitats Autonomes per veure quines són les in ter
vencions que poden tenir les ' Comunitats Autonomes en la 
política comunitaria abans de prendre una determinació, 
tot i assumint que la responsabilitat final és de 1'Estat i en 
a0 estam perque no basta que nosaltres anem a Europa a 
'dir volem participar en aquest programa o en aquel! altre; 
s'ha de fer a través de ['únic interlocutor valid, que és I'Ad
ministració Central. 

Quant als programes propiament d'investigació, jo li 
he dit que només n'havien acceptat dos. Una altra cosa és 
que hi hagi Comunitats Autonomes que tenint al marge el 
Pla Nacional d'Investigació desenvolupin activitats d'inves
tigació sense estar dins el programa nacional. En aquest 
sentit també ho fa la nostra Comunitat Autonoma, jo li 
proporcionare tata la documenlació de programes i estudis 
que feim i actuacions concretes, n'hí he donat i n'hi he po
sat damunt la taula i el que jo li he dit, Sra Diputada, és 
que li reconeixia la seva capacitat academica í que per pri
mera vegada una interpel.lació ha resultat una actuació 
correcta. El que jo no he pogut contestar ha estat la batería 
de preguntes, pero no em queix perque les hagi fet, al con
trari, he pres bona nota i m'informaré. Com voste pot com
prendre el que interpel.la té l'avantatge perque planteja el 
tema i els qui som aquí no sabem per on sortira, pero jo es
tic c1isposat a contestar aquestes preguntes. 

Que comen«Cm afer feina? No; continuem la feina co
men¡;ada, aprofundim-la i voste ens ajudi. Jo no sé quines 
propostes presentara, l'únic Grup que en pot presentar 
aquí és el seu i en base al que voste presentí els altres 
Grups podran presentar esmenes d'addició, de substitució 
o de modificació, pero si voste no pren la iniciativa de pre
sentar propostes, els altres de podem fer res. Jo ti he posat 
quatre propostes damunt la taula, les agafi i ens ajudi per-
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que es fad efectiu aquest Pla territorial o la territorialitza
ció de les inversions. 

M'ha de permetre, Sra Diputada, que passi per aH les 
acusacions tan greus que ha fet sobre el Conseller Sr For
cades. Les consider tan greus, que crec necessari que a<;ó si
gui tema d'un altre debat; cree necessari que a<;ó es pugui 
demostrar. Cregui, Sra Consellera, que per part del Govern 
no hi ha hagut en cap moment cap tipus d'actuació ni de 
voluntat encaminades a no deixar néixer res. Hi pot haver 
diferents criteris de com s'ha d'enfocar un tema o una si
tuadó, pero simplement seran diferents criteris, potser no 
coincidents, amb eIs quals ens enfrontarem a una materia 
concreta. 

Que no coneguem eIs pressuposts en el tema d'infor
m~tica tampoc no és cert. Cada any, quan es donen els 
pressuposts en aquest Parlament, hi ha les partides i les ex
plicacions corresponents, i si aquestes no són suficients, 
aquest Parlament té tots eIs mecanismes necessaris al seu 
abast per demanar tots eIs aclarirnents. 

EL SR PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr Huguet. Vagi acabant, que avui aixo 
s'allarga més del compte. 

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

GrAcies, Sr President. Efectivament té tota la raó i el 
Hum ho indica, pero no es poden fer afirmacions categori
ques que no s'ha fet res, perque és tan absurd dir aixo com 
ho seria que jo digués que s'ha fet tot. En medi ambient hi 
ha hagut programes d'investigació i treballs tecnics, se 
n'han fet i aquí tenc tota la informació que amb molt de 
gust li podria subministrar, amb totes les inversions que -
s'han dut a terme, des deIs estudis de reconeixement terri
torial a les nostres illes fins a la dinAmica de litoral i cor
rents marines, estudis precisament encaminats a la millora 
del nostre medi ambiento 

Quant a agricultura, ramaderia i pesca, també n'hi he 
anunciat uns quants i li he dit quina era la priorització deIs 
programes en eIs quaIs participa la nostra Comunitat Auto
noma, que era aquesta relació d'interessos, com deiem a la 
intervenció, que és en l'únic que podem participar dios el 
programa nacional d'investigació científica, eIs quaIs pro
grames, perque són molts, no tenen res a veure amb el que 
es pugui fer de política d'investigació particularitzada a la 
nostra Comunitat Autonoma sense tenir en compte aquest 
programa nacional, són dos temes totalment diferents. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grAcies, Sr Huguet. 

IV.l) PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
803¡9(), PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
NACIONALISTAID'ESQUERRES,RELATIVAAINS
TAL.LACIONS FÍSIQUES (OFICINES) 1 PERSONAL 
NECESSARI PERQUE A EIVISSA 1 MENORCA FUN-

CIONIN UNES DELEGACIONS DE LA INSPECCIÓ 
DE TREBALL 1 SEGURET A T SOCIAL DE LES ILLES 
BALEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al punt quart de I'Ordre del Dia d'avui, referit 
a propocicions no de lIei. 

Per defensar la Proposició no de Llei núm. 803/90, 
subscrita pel Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, sobre instal.lacions fls iques (oficines) i perso
nal necessari perque a Eivissa i a Menorca funcionin les de
legacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de 
les Illes Balears, té la paraula el Portaveu d'aquest Grup Sr 
Joan Francesc López i Casasnoves. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

La rutina diaria de milers de treballadors es veu tren
cada, amb trAgiques conseqMndes per a molts d'elIs, per 
culpa deIs accidents laboraIs, uns accidents que es cobren 
les seves vfctimes molt més entre eIs trebaHadors amb con
traetes temporals, segons posen en relleu els informes ela
borats .pels gabinets de salut laboral de les centraIs sindi
caIs. 

Com a la pel.lfeula Amb la mort rera els talons,el nos
tre personatge col.lectiu veu amena~da la seva existencia 
tranquil.la per un enemic a l'aguait, per un enemic amagat. 
La precaritzádó en l'oeupaeió laboral, que sovint reporta 
tan saborosos beneficis a alguns empresaris, és a la vegada 
un factor que posa en perillla vida i la seguretat deIs treba
lladors. Comissions Obreres denuncia que l'lndex d'acci
dents laboraIs a Espanya és el més alt de la Comunitat Eco
nómica Europea, un trist privilegi de col.locar-nos al da
vant. La taxa de sinistralitat ha passat del 7,2%, l'any 88, al 
14%, l'any 1989. 1981 treballadors morts l'any 89 suposen 
aquest índex de sinistralitat en augment. 

EIs sectors més proelius són la mineria i la construc
ció. A les Illes Balears, mineria no en tenim gaire; cons
trucció, malta. Arreu de l'Estat es potencien les mátues pa
tronaIs privades en detriment deIs organismes páblics, com 
per exemple l'Institut de Seguretat i Higiene en el Treball. 
Aquest organisme ha reduU el seu pressupost en 2.000 mi
lions de pessetes i la seva plantilla en 5.000 treballadors, si 
bé cal reconeixer que la majoría de les Comunitats Autono
mes tenen transferídes les compet~ncies en aquesta mate
ría; no aoo la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, 
malgrat que aquest Parlament ha aprovat mocions subse
güents a interpel.lacions o proposicions no de llei en 
aquest respecte. 

EIs factors de sinistralitat, sens dubte, estan en relació 
amb el volum de l'empresa i amb l'excasa antiguitat a l'em
presa, com a factors de risc d'alguns treballadors. Seguint 
l'informe anual sobre sinastralitat laboral - que en aquest 
cas no elabora la Consellería de Treball de la nostra Comu
nitat Autonoma, sinó la Mátua Balear - sabem que I'incre-
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ment d'accidents laborals a les lIles ha estat, l'any 1989, del 
5,37%. Són xífres esgarrifadores en una Comunitat Auto
noma com la nostra, que pretén de tenir parAmetres de 
qualitat de vida europeus. 

7.282 accidents o parts d'accidents en baixa, 3.980 sen
se i 21 accidents mortals. La sinistralitat augmenta un 
19,68% a Menorca, rúnica illa que quedava un poc exclosa 
d'aquesta dinAmica. Tot plegat ens fa analitzar la p~rdua -
d'hores de treball en més de 169.000 jornades al llarg del 
1989 i fixin-se bé en aquesta tnlgica xifra de 21 accidents 
mortals. 7, segons la Mútua Balear, podien haver estat evi
tats; 10 deIs 21 van ser de joves de menys de 25 anys i 6 de 
persones de més de 55 anys, i atenCÍó a aquesta dada: les 
empreses més grans han estat, grAcies al seus mitjans mi-
11ors, les que han tingut menys accidents.Per tant, raó de 
més per comprar amb major inspecció precisament a la pe
tita i mitjana empresa. 

Dia 18 de mar<; d'enguany els diaris d'Eivissa donaven 
noticia de la mort d'un s6bdit marroqui en el Caló del Mo
ro, a Sant Antoni, un treballador que feia feina amb un 
contracte de treball iLlegal, amb una problemAtica social 
gravíssima per a aquests treballadors immigrats, i les een
trals sindicals feien sentir una vegada més la seva veu sobre 
la necessitat de dur a terme inspeccions, controls, coneixe
ments reals d'allo que succeeix dins el món de la construc
ciÓ, el principal, d'altra banda, de la sinistralitat: més d'un 
50%. 

Aquesta dinAmica - jo diria dramAtica, per no dir infer
nal - no acaba amb aquest accident i continuam: dia 29 de 
mar<;, el ~ateix mes, aquesta vega da a A1cúdia, Josep Cres
pi, de 27 anys, obrer de la construcció, mort aixafat per un 
munta-clrregues mentre treballava en un hotel. Accidents 
laborals. Prou n'hi hagi, ja n'hi ha hagut prou. 

Les lamentacions manifestades per la Delegació de 
Treball del Ministeri no serveixen de res, de poc serveix la 
realitat d'una normativa que obliga les empreses de més de 
50 treballadors a tenir comités de seguretat i higiene en el 
treball. Paradoxalment, l'Associació Patronal d'Edificació i 
Obres Públiques de Balears presentava, dia 14 de desembre 
de l'any 89, els premis balears de seguretat institUlts per la 
Mútua Balear per tal de reconeixer la tasca i dedicació de 
les empreses en benefici de la seguretat dels seus treballa
dors i de l'eneert en la seva gestió. 

EstA bé que hi hagi mesures en aquest sentit, bé estA 
que s'estimuli l'eliminació del risc laboral a les empreses ai
xi com recordar la necessitat d'extremar les mesures protec
tores. Tanmateix, Sres i Srs Diputats, les realitats s'impo
sen i la Conselleria de Treball del Govern de les Illes Bale
ars no pot mantenir més temps el seu silenci davant I'alta 
sinistrabilitat registrada a les nos tres illes. Tan eert com 
que no disposa de compet~ncies legals en mat~ria laboral, 
jo crec que el seu silenci tampoc no és innoeent, que cal
dria una actitud de den6ncia constant davant l'Adrninistra
ció competent d'aquesta realitat i pensam que a punt d'en
trar en vigor, l'any 92, l'Acta Unica Europea, i recentment 
assumits per 11 dels 12 Estats de la Comunitats els punts 
de la Carta Social Europea, resulta un sarcasme que les 

lIles Balears, amb la renda per capita més alta de I'Estat 
Espanyol, sigui una capdavantera en el ranking sinistre deIs 
accidents laborals. Una vegada més es demostra que rique
sa material i qualitat de vida no són dues realitats equipara
bles. 

La plataforma sindical prioritAria insistia precisament 
en les mesures de control sobre les hores extraordinAries, 
amb inieiatives de repartiment del treball i reducció de jor
nada, amb la necessitat de substituir eIs actuals cornit~ de 
seguretat o higiene per comit~ de salut i condicions de tre
ball, per una serie de mesures que estic segur que les een
trals sindicals haurien pogut i volgut plantejar a aquest Go
vern - no sé a quin Govern; en aquests moments a voste, Sr 
Conseller de Treball, que té l'amabilitat d'assistir a aquest 
debat - per poder presentar aquesta plataforma i aquest 
Govem no ho ha fel. 

D'aqui que les mesures que nosallres proposam a tra
vés de la proposició no de llei no faein refer~neia a les que 
ja hem proposar dins la Comissió d'Assumptes Socials, que 
no faein refer~ncia a les que ja hem proposat en aquesta 
Cambra en altres ocasions i que, per cert, no s'han tingut 
en compte. El que voldriem avui és que el Parlament de les 
Illes Balears s'adre<;és - si pot ser per voluntat unAnime - a 
l' Administració competent, .1' Adrninistració Central de 
rEs-tat en aquesta mat~ria, i demanAs allo que és possible i 
obviament necessari: millors infrastructures, p~rsonal ne
cessari perqu~ a les illes menors, en aquest cas Eivissa i 
Menorca, funcionin delegacions de les inspeccions de Tre
ball i Seguretat Social. Que hi hagi un augment del nombre 
d'inspectors i controladors laborals destinats a Balears, es
pecialment entre els mesos compresos d'abril a octubre, 
quan els ritmes de treball es disparen encara més a la nos
tra Comunitat Autonoma, i tot actO en funció d'unes nor
matives europees que haurien de voler veure aplicades a les 
nos tres illes. 

Com que en el preAmbul de la Proposició no de Llei ja 
faig referencia al conveni núm. 81 de l'Organització Inter
nacional del Treball, m'estalviaré de llegir-los textualment 
els artic1es 10 i 11. Tenc l'espern~, Sres i Srs Diputats, el 
nostre Grup estA conven<;ut que si avui aquest Parlament 
aprova una proposició no de llei en aquest respecte, serA 
una mesura de pressió més sobre les que ja s'han proposat 
arreu d'altres Comunitats Autonomes i dins les Corts Ge
nerals perque a finals del 1990 s'incrementin substancial
ment les inspeccions i controls d'obres, que en definitiva 
són mesures que incideixen sobre els treballadors, pero 
sobretot sobre la qualitat de vida de 1018. 

(El Sr President s'ha absentat de la sala i el Sr Viee
president Segon presideix el debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Molles grAcies, Sr Diputat. 

Té la paraula I'Honorable Conseller de Treball 
Traruports, Sr Pio Thr. 

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

Gracies, Sr President. 

En conestació a aquest projecte que acaba de presen
tar el Diputat Sr López i Casasnovas, m'agradaria fer algu 
nes puntualitzacions. 

En primer lIoc, que el Govern i la Conselleria de la 
qual jo som responsable feim tot el que podem per que els 
ciutadans de les lIles Menors tenguin les mateixes possibli
tats que tenen els altres ciutadans de la Comunitat. Tenim 
un programa de contactes amb I'Administració Central per 
aconseguir totes aqueIles atribucions que ens corres ponen 
estatutariament. Pel que fa a aquestes lamentacions qu e a 
vegades es fan de si tenim o no tenim transferencies, vull 
dir que hi ha dues parts que negocien i que, per tant, crec 
que la responsabilitat sera sempre de la part més poderosa. 
Jo no die quina és aquesta part, vos tes mateixos ho poden 
deduir perque tots són molt intel.ligents. 

Tenim la porta oberta a qualsevol Sindicat de treballa
dors i a totes les agrupacions afcctades per aquesta proble
matica i dins les nos tres possibilitats creguin que feim tot 
allo que es pot fer, pero jo crec que aquest Parlament fara 
bé, si ho creu convenient, d'adoptar els acords per accelerar 
que siguin concedides a aquesta Comunítat Autónoma les 
atribucions que Ji corresponen. 

Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Conseller. 

No s'han presentat esmenes a aquesta Proposició no 
de LJei. Per tant, entram al tom d'intervencions deIs Porta
veus que vulguin parlar. 

Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el 
Sr CarIes Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Grades, Sr President. 

La veritat és que crec que aquesta Proposiei6 no LJei 
és vertaderament necessaria, si bé haurfem de partir del 
que acaba de dir el ConseJler de Treball de les nostres Il!es: 
que cal reclamar la competencia, que nosaltres haurfem de 
fer aquestes regulacions i no veure com a Madrid ens fan 
unes fórmules que no s6n les adients ni les necessaries. 

Veim puntualment com a Mallorca hi ha una petita 
delegació no suficient i com a Menorca i a Eivissa no hi ha 
prActicament res. Indiscutiblement hem de demanar que 
a~ sigui possible, si bé és veritat que també ha de servir 
per reclamar una vegada més que a~ és casa nostra i que 
aquesta feina l'ha de fer aquest Govern i no Madrid, on no 
coneixen les nostres necessitats. Crec que el primer punt és 
claríssim. 

Quant al segon, té una pan que s'hauria d'esborrar to
talment, quan diu "especialment entre els mesos compresos 
entre abril i octubre". No, scnyor; el tema no és un proble
ma d'abril a octubre; segurament en aquestes qüestions de 
segurctat són més perillosos altres mesos que no aquests, 
tal vegada els problemes greus s6n durant abríl i maig, que 
és quan tothom acaha rapiclamen t coses que necessitarien 
més temps, pero crec que aquesta limitació s'hauria d'es
borrar perque treu significat al punt. Si alfo no s'esborra, jo 
no li donaré suporto 

GTil.cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Molles gracies, Sr Diputat. 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula ... Perdó, no havia vist que demanas la paraula. Per 
pan del Grup d'UM, té la paraula el Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMOROS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Només per fixar posicions i dir que respecte d'aquesta 
Proposici6 no de Llei nosaltres votarem favorablement el 
primer punt perque esta m a favor del procés de descentra
litzaci6 i aixo és una pass a més, sobretot tractant-se de Me
norca i Eivissa que estan mancats d'uns serveis que necessi
ten referents a la inspecci6 de Treball i Seguretat Social. 

Quant aL lie1!,on punt, nosaltres votarem en contra i ho 
farem per una altra raó. Patser que facin falta inspectors de 
treball, segurament és aixf, pero passa que mentre nosaltres 
no tenguem la competencia se'ns fa costa amunt dir a l'Ad
ministració Central com ho ha de fer. Es igual que si l'Ad
ministraci6 Central ens digués a nosaltres que exercim ma
lament la competencia u'Urbanisme; pensam que aixo no 
ho hem de fer, sin6 que caclascú s'ha d'organitzar i té la se
va responsabililat d'aetuar segons les seves competencies. 
Aixo no vol dir que no vulguem lIuitar per la transferencia 
corresponent, sobretot la de Seguretat Social, pero aixó és 
independent d'aquesta proposició, aposta votarem que no. 

EL SR PRESIDENT: 

Molles gracies, Sr Diputat. 

Per part del Grup Parlamentad del Centre Democn\tie 
i Social, té la paraula el Sr Andreu Tuells. 

EL SR TUELLS I JUAN: 

Gracias, Sr Presidente. 

Simplemente y de una forma muy breve también para 
fijar la posición de nuestro Grupo en cuanto a la Proposi
ción no de Ley presentada_ 

Efectivamente, es buena esta descentralización que se 
propone. Yo creo que en muchas actividades, concretamen-
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te en ésta, una labor de asistencia, de información, es mu
cho más recomendable que la pura y simple desatención. 
Al estar estos servicios alejados de los centros de decisión -
de Trabajo en este caso - desgraciadamente se producen 
más accidentes, las estadísticas lo demuestran, y por tanto 
el solo hecho de que puedan producirse allí una instalación 
física y unos servicios personales no me cabe la menor du
da que va a propiciar un mejor y mayor servicio asistencial, 
preventivo, independientemente del sancionador, que eso 
seria otra cuestión a posteriori. 

Por tanto, simplemente esa facilidad de procurar, en 
atención de esos trabajadores y de los empresarios, esos 
servicios asistenciales y de asesoramiento imprescindibles 
que seguramente evitarán una producción de accidentes de 
trabajo muchas veces mortales que son tristes y lamenta
bles, ya sería un motivo fundamental, insisto, para apoyar 
esta Proposición no de Ley que nos presentan. Eso en lo 
que se refiere al primer punto. 

En cuanto al segundo, yo recordaría al Sr López Ca
sasnovas, que ha hablado de minería y de construcción di
ciendo que en Baleares una actividad es prácticamente ine
xistente mientras que la otra quizá sea un tanto excesiva, le 
recordaría, repito, que esa actividad se produce precisa
mente en los meses de invierno, justamente hay una cierta 
paralización durante los meses de verano. Por tanto, inde
pendientémeñte de que sea una, competencia 'determinada 
sobre la cual quizá no nos incumba pronunciarnos, no en
tiendo el porque de ese período de tiempo de abril a octu
bre cuando en la construcción quizá sería más recomenda
ble hacerlo precisamente a la inversa. Si estamos pensando 
en esa actividad tan importante en las Baleares, lo reco
mendable hubiese sido al contrario, haber dicho que el ser
vicio de inspección fuese incrementado precisamente du
rante la temporada de otoño e invierno más que en la de 
verano, cuando practicamente queda paralizada. Por tanto, 
yo creo que incluso es contraproducente incluir este añadi
do final y yo le pediría al Sr Portavoz que precisamente su
primiese este apendice y de esa forma quizá también podrí
amos apoyar el segundo punto. 

EL SR PRESIDENT: 

Molles gracies, Sr Diputat. 

Per pan del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la
paraula el Sr José Luís Martín Peregrino 

EL SR MARTíN 1 PEREGRíN: 

Gracias, Sr Presidente. Sras y Sres Diputados 

En primer lugar, el Grupo SOCIALISTA anuncia que 
va a votar favorablemente la Proposición no de Ley formu
lada por el grupo NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 
Sin embargo, creemos imprescindible, porque entendemos 
que el plantamiento que se hace tiene una trascendencia 
suma, hacer unas cuantas observaciones que nosotros en
tendemos que no han sido adecuadamente reseñadas. 

Sr López Casasnovas, compartimos en general el anali-

sis que ha hecho respecto de las obligaciones que toda Ad
ministración tiene para evitar cualquier clase de accidente 
que pueda producirse en el mundo del trabajo y permitir 
que el funcionamiento de la Administración sea beneficio
so para el conjunto de los trabajadores. Sin embargo, creo 
importante decir que muchas veces estas disfunciones o es
tos acontecimientos no ocurren por culpa de la Adminis
tración, sino por culpa de las personas que tendrían que es
tar inmediatamente relacionadas con el hecho en si, es de
cir, los propios afectados, los trabajadores. 

Usted decía que la mayorfa de los accidentes que se 
producen en Baleares son en la construcción, y en conjunto 
en la minería. Es cierto, pero no lo ha dicho lodo. Estos ac
cidentes se producen porque faltan las medidas de seguri
dad adecuadas; porque, en efecto, hay una precarización ex
cesiva del empleo, pero también ocurren porque, en primer 
lugar los trabajadores ... y en segundo lugar, yo no creo ni 
muchísimo menos que los sindicatos lo hagan consciente
mente, sino que se ven desbordados por los acontecimien
tos concretos y no se hace todo lo que se tiene que hacer 
para responsabilizar al propio trabajador desde el momen
to en que se contrata con la empresa. 

Es notorio y conocido que hay una autentica subasta 
de trabajadores de la construcción, de las cuales són agen
tes activos los propios trabajadores que participan en esa 
subasta. Eso, en primer lugar, va en detrimento de la segu
ridad laboral en el trabajo como contrato, como obligación, 
y va naturalmente en detrimento de la seguridad laboral co
mo consecuencia del trabajo, es decir, en la seguridad y en 
la garantfa de como se lleva a cabo ese trabajo. Ahí yo lla
maría la atención de todos, empezando por la parte més 
débil, que evidentemente es el propio trabajador, siguiendo 
por los sindicatos y, naturalmetnte, terminando en la Ad
ministración, incluidos también con anterioridad los em
presarios. 

Es, por tanto, una cuestión de responsabilidad conjun
ta y de que todo el mundo se conciencie de que el mundo 
laboral necesita de una reordenación en todo lo que supo
ne la relación laboral y sus propias consecuencias. En efec
to, le' reconozco y además suscribo que la plataforma sindi
cal prioritaria entra a fondo en este asunto y por eso noso
tros estamos apoyando a todas aquellas personas y a todas 
aquellas mociones, interpelaciones o formulaciones que se 
hagan respecto de por qué los poderes públicos - el Go
bierno del Estado ya lo ha hecho, algunos Gobiernos Autó
nomos ya han empezado a hacerlo y éste también tendría 
que empezar - tendrían que iniciar esa concertación y ese 
diálogo respecto de aspectos tan fundamentales como los 
de seguridad en el trabajo o las modificaciones de las con
diciones de trabajo, esto en términos generales. 

En lo que se refiere a la actuación de la Dirección Pro
vincial de Trabajo de aquí, debo decirle que la estructura 
de personal de esta Administración está compuesta de 48 
funcionarios, de los cuales 9 son inspectores, 17 controla
dores laborales y el resto, personal administrativo; que el 
funcionamiento de la inspección en cuanto al desplaza
miento a las islas menores de Menorca y Eivissa se suele 
producir con una frecuencia mensual, algunas veces bimen-
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sual, y que la razón de ese desplazamiento se concreta en 
los días necesarios, es decir, que no se va un día y se vuelve, 
sino que el inspector o el controlador laboral están los días 
que sean necesarios según las demandas que se planteen en 
cada isla. 

Nosotros no compartimos que la situación sea deplo
rable; desde luego es mejorable y se tiene que mejorar, pe
ro no es deplorable. El afio pasado, por ejemplo, el año 
1989, la inspección provincial despachó 2.635 consultas y 
asesoramientos, y el tiempo medio entre la interposición de 
la de~uncia y su cumplimentación no pasaba de los dos me
ses, lo cual quiere decir que estarnos dentro de un procedi
miento de relativa rapidez, no la absolutamente deseable, 
pero por lo menos aceptable. 

En cuanto al problema de la no existencia ffsica de ofi
cinas en las islas menores es algo de lo cual la Dirección 
Provincial de Trabajo tiene perfecto conocimiento y causa -
por eso le he dicho que vamos a apoyarle - y por consi
guiente está en la misma línea de petición de que se insta
len estas oficinas públicas. Mientras tanto hay una oficina 
integrada de información socio-laboral con un número de
terminado que tienen todas las personas afectadas para po
der fluidificar estas relaciones y ponerlas en la mayor inme
diación posible. 

En cuanto a la necesidad de un mayor número de ins
pectores de trabajo, nosotros también apoyamos esta peti
ción y no coincidimos con algunos de los planteamientos 
que se han hecho aquí sobre que esto sea o no competencia 
de la Administración Central. Yo creo que la Comunidad 
Autónoma, el Parlamento de las Islas Baleares tiene per
fecto derecho y razón para solicitar de la Administración 
Central las necesidades que ella crea que deban cubrirse a 
los efectos que los problemas que hoy analizamos sean re
sueltos de la mejor manera. Le voy a decir más: la propia 
Dirección ya ha hecho y cursado la petición correspondien
te sobre la necesidad de este incremento. Por consiguiente, 
no estamos ante una petición inédita en cuanto a la Admi
nistración Central, sino que es algo que está en curso, se
gún tengo constancia, y que probablemente se vea cumpli
do a mayor abundamiento con esta petición. Por tanto, me 
reafirmo en lo que dije al principio de mi intervención. 

Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grAcies, Sr Diputat. Desig que millori de la seva 
afonía. 

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

EL SR RffiAS I DE REYNA: 

Sr Presidente. Sras y Sres Diputados. 

Hemos estudiado seriamente la Proposición no de Ley 
que ha presentado el Grupo NACIONALISTA I D'ES
QUERRES. Yo le tendría que decir que en espíritu pode-

mas estar totalmente de acuerdo, es decir, que el espíritu es 
bueno, pero tendría que recordarle, como han hecho varios 
grupos políticos, que nosotros no tenemos ninguna compe
tencia sobre el tema de Trabajo, a pesar que de alguna ma
nera lo hayamos reclamado y que entendemos que podría
mos hacer un uso bastante mejor del que se está haciendo, 
pero lo que está claro es que en el asunto de las competen
cias nosotros vamos a abstenernos en la proposición núme
ro 1, es decir, no entraremos, y la número 2 vamos a votarla 
en contra. 

Yo tengo que contestar al Sr López Casasnovas - con 
el cual tengo que enfrentarme muchas veces, ultirnamente
que he visto su disertación un poco catastrofista. Ha habla
do de trágicas consecuencias, de amenazas, de enemigos es
condidos. Yo creo que el tema es lo suficientemente serio, 
Sr López Casasnovas; entiendo que existe, tanto por la par
te del empresario .. , porque, ademAs, en el pre¡)mbulo ha 
dejado claro que la función de la ley no es solamente la de 
sanción, sino que evidentemente también se tiene de ocu
par de asesorar a las empresas y a los trabajadores, pero a 
la hora de la verdad, en la disertación, ha entrado usted en 
la pura y dura sanción, es decir, hablando de los inspecto
res de trabajo. 

Nosotros no estamos en esta línea. Entendemos que 
las cosas no se van a arreglar porque en un momento deter
mindos hayan más inspectores, porque no van a poder dar 
constantemente cobertura a las empresas, si no que tiene 
que ser la capacidad que estos momentos tengan tanto los 
trabajadores como los empresarios para tener una concien
cia clara de tOmar todas las medidas de seguridad que crean 
convenientes. Yo entiendo que esto es importante y que de 
alguna manera se puede hacer una gran labor, tanto por la 
parte sindical como por la parte empresarial, pero nosotros 
no vamos a entrar en un tema cuyas competencias son del 
Estado, según establece la Constitución, a pesar de que la 
Conselleria de Trabajo, como ha dicho el Conseller, esté 
constantemente en contacto con la Administración Cen
tral, precisamente para llegar a unos arreglos y conseguir 
unas competencias que creo que la Comunidad Autónomi
ca de Baleares bien se las merece. 

Muchas gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Per tanear el debat, té la paraula el Sr Joan Francesc 
López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

GrAcies, Sr President. 

Per comen~r i per aclarir al Sr Ricci i al Sr Pascual la 
refer~ncia que han fet al tema deIs mesas d'abril a octubre, 
jo som conscient que les inspeccions són necessAries durant 
tot l'any, peró hem de tenir una cosa molt clara: la tempo
ralitat, que és una tara que té l'estructura laboral de la nos
tra Comunitat Autónoma, s'accentua cada vegada més dins 
el mercat laboral a les mes Balears. Per tant, tal vegada el 
que jo he volgut donar entenent d'una manera confusa i a-
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profit per aclarir-ho, és que les inspeccions no s'han de cir
cumscriure només al tema de la construcció. Es evident que 
la sinistralitat laboral és més alta en aquest món, peró per 
inspecció no hem d'entendre ... També voldria deixar molt 
clara aquesta qüestió, Sr Ribas de Reyna: les funcions ins
pectores de Treball i Seguretat Social són més ~mplies que 
les purament de sanció o de tutela. Per exemple, i aOO ho 
dic a l'Exposició de Motius d'aquesta Proposició no de 
Llei, es tracta de facilitar informació t~ca i assessora
ment a les empreses i als treballadors sobre la manera de 
fer més efectiu el compliment de les disposicions legals. 

Recullo també la suggerencia cree que molt encertada 
del Diputat Sr Mart(n Peregrfn en relació amb la necessitat 
d'involucrar totes les parts de tots els sectors, en definitiva 
de cridar l'atenció de tothom sobre la responsabilitat col. 
lectiva, peró sempre, i voste també ho dit, establint nivells 
de responsabilitat. 

Resoldre expedients de modificació de condicions de 
treball, a<tó és un altre aspecte fonamental de la nostra tas
ca, de la tasca que hauria de tenir la funció inspectora: vet
llar pel compliment de les obligacions; en definitiva, sus
pensió i extinció de relacions laborals, etc., etc. Per tant, es
tic conven'1ut que aquesta Proposició no de Llei té una fun
ció a exercir i com més Diputats d'aquesta Cambra li do
nessin suport, millor serviria per refor~r les intencions 
que d't,ma manera sectorial ja es detecten i que els més co
neixedors d'aquesta situació han de ser for~sament la Di
recció Provincial de Treball i la Conselleria de Treball de la 
Comunitat Autónoma, perque ho viuen diAriament. 

En relació amb les paraules del Conseller, al qual agra
esc que hagi intervingut, ha dit que la Conselleria fa tot el 
que pot. Probablement les seves possibilitats són escasses 
en virtut de les competencies que té i els contactes que dar
rerament ha intentat refor~r amb l'Administració Central 
són lloables. La responsabilitat sempre serA del qui té la 
paella pel m~nec en aquests temes, peró em cregui, Sr Con
seller de Treball: caldria - i a<tó és un deficit que nosaltres 
detectam en el Govern de la Comunitat Autónoma - una 
atenció priorit~ria a la plataforma sindjcal priori~ria, val
gui la redundAncia; una disposició de negociació directa 
amb les centrals sindicals representatives, i dins aquests 
bloes veuran que hi ha qüestions que són d'aplicació del 
Govem Central, peró també qüestions d'aplicació possible 
des de l' Administració Autonómica. 

Acab, Sres i Srs Diputats. La Dreta balear argumenta
va fa uns anys la necessitat d'omplir d'autopistes l'illa de 
Mallorca a causa de la perillositat de les carreteres, deien; 
de la seva insuficiencia davant l'elevadfssim pare de vehi
eles. L'espiral del desenrotllisme ha dut el Govern afer 
més carreteres, record que el Sr Mayol ho deia al Sr Gon
zález Ortea, peró aquest desenrotllisme - al nostre enten
dre forasenyat, sense lfmits - té altres caires ben dolents i 
mostra, per poc que ens hi fixem, la seva cara lletja i un 
deis caires d'aquesta cara lletja és precisament el ritme amb 
que és fa feina, les condicions laborals, etc., etc. 

Per tant, no som catas tro fis tes. El nostre Grup NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES entén que una mort, si-

gui de qui sigui, sempre és un resultat trAgic i si n'hi ha ha
gut 21 en un any i veim que el procés continua - m'he refe
rit a les dues que s'han produIt el més de mar'1-, creim que 
valla pena que tots siguem conscients que aquesta espiral 
s'ha d'acabar. 

GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grAcies, Sr Diputat. 

Acabat el debat, passam a votació la Proposició no de 
Llei núm. 803/90 que acabam de debatre i jo deman a les 
Sres i Srs Diputats que votin a favor que es posin drets, per 
favor. 

Ja havfem comen~t la votació, Sr Diputat. Si la volia 
separada ho hauria d'haver dit abans. Parli. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

GrAcies, Sr President. 

Diferents Portaveus hem manifestat la intenció de vo
tar diferent cada punto Per tant, crec que no és correcte que 
es voti tot junto 

Gr~cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

La incorrecció s'hauria fet si s'hagués demanat la vota
ció separada i jo no hagués respectat la petició, peró no -
s'havia demanat. Si es demana votació separada, per part 
meya no hi ha inconvenient. 

EL SR RIBAS I DE REYNA: 

.. .iban dos puntos separados y nuestro Grupo se abste
nla en el número 1 y que (bamos a votar no en el punto nú
mero 2. 

EL SR PRESIDENT: 

Gr~cies, Sr Diputat. No ha discutesc, és cert, peró s'ha 
de fer la petició formal que es vol una votació separada; si 
no, jo no tenc per que saber-ho. 

Feim, per tant, votació separada i deman a les Sres i 
als Srs Diputats que votin a favor del punt 1 de la Proposi
ció no de Llei si es volen posar drets, per favor. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 33. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 25. Queda, per tant, aprovat el punt 
primer de la Proposició no de Llei. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor del punt segon de 
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la Proposició no ele Llei, es volen posar drets, per favor? 

Vots en contra? 

Abs lcncions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. Queda, per tant, aprovat el punt se
gon de la Proposici6 no de Llei que acabam de sotmclre a 
votaci6. 

IV-2.- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
1086/90, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES, RELATIVA A 
ELABORACIÓ, EDICIÓ 1 DIVULGACIÓ PER PART 
DEL GOVERN D'UNA GUIA DE CICLOTURISME A 
LES ILLES BALEARS. 

EL SR PRESlDENT: 

Passam al punt següent de debat, la Proposició no de 
Llei registre d'entrada núm. 1086/90 subscrita pel Grup 
Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, sobre 
elaboració, edició i divulgació per part del Govern d'una 
guia de cicloturisme a les Illes Balears. 

Per defensar aquesta Proposici6 no de Llei, té la pa
raula el Diputat Sr Sebastia Sena. 

EL SR SERRAI BUSQUETI: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

El tema que avui plantejam forma pan d'una lógica 
que el nostre Grup Parlamentari hem procurat manten ir 
sempre en aquest Parlament, i és de promoure activitats 
enlorn al turisme que a la vegada no siguin contaminants 
ni de tu rime de masses, pero que donin una possiblitat 
d'enriquir el nostre país. 

En aquest sentit, hem dut aquí a debat propostes de di
vulgaci6 d'espais naturals, de divulgaci6 del turisme cultu
ral i avui ha feim d'una mod alilfl! mol! concreta de 1" po n 
de la bicible la que en aqueste' iIIes ja té una lradieiÓ, per
qu~ des de J'any 1968, aproximadamem, lti ha grups de 'i
eJi tes que venen, sobretol a Mallo rca, que els darrer anys 
han anat augmentant fins al punt que bi ha ulla rendibilita t 
assegurada i al mateix temps unes possibilitats que a les 
IlJes Balears hi hagi un tipus de turisme no contaminant, 
no massiu, no de "hooligans" ni de prop fer-hi, generalment 
respectuós amb la nostra terra i que, a més, repetesc, és 
rendable, com han comprovat aIguns hoteIs o petites em
preses que han posat en marxa aquesta practica, sobretot 
durant els mesos de primavera. 

Que propugnam avui eIs nacionalistes en aquest Parla
ment? Propugnam que es reconegui la importancia de les 
campanyes turístiques en temporada baixa per tal de 
pal.liar en pan l'estacionalitat turística a partir del ciclis
me; propugnam afavorir el ciclisme, sobretot en la seva ves
sant de cicloturisme, si bé també és cert que certs tipus de 
competició haurien de ser preferits pel Govern de Balears 

per tal d'atreure aquest ciclisme aficionat i a vegades fins i 
tal de professionals que veuen que la llostra terra és un Jloc 
adequ8t. 

També pensam que s'han de prendre unes mesures 
molt concretes a part d'aquestes de tipus general. La pri
mera G3 que hi ha dues Conscllerics, la d'Educació i Espor
ts, o més ben dit, la d'Espons, amb propietat, i Turisme, 
que haurien d'elaborar, editar i divulgar una guia del ciclo
turisme a les Balears. En segon lloc, que s'han de realitzar 
c;1mpanyes específiql1es ete promoci6 tmística dirigides a la 
p-r3ctica d'aquest ti pus de ciclisme a les nostres i!les en par! 
no cQmpetitiu, insistim, pero potser també amb determina
des proves no costoses, sinó d'aquestes tan habituals en 
aquestlipus d'esportistes. 

També pensam que el Govern ha de prendre unes me
sures que garanteixin la seguretat, el benestar, unes bones 
condicions per a aquestes persones que ja venen i d'algunes 
que indubtablement vendran si es planifica una mica d'acti
vital en aquest respecte i es fa adequadament. Ens referim 
abones condicions de les carrcteres, bones condicions als 
hotels, ja que es necessiten petits tallers de reparaci6 i unes 
orientacions precises per a les persones que venguin. 

Aquestes tres mesures que propugnam pensam que 
s6n tan afavoridores d'un lipus d'activitat esportiva com 
d'un tipus de turisme, insistim, no contaminant i rendable 
economicament. Exemples d'aquesta practica hem tenim 
moltíssims a tota Europa; per exemple, I'any 89, a GotIand, 
la Volta Ciclista a Europa, l'assemblea anual de la Federa
ció Europea de Ciclistes a Bremem, la conferencia Velocity 
a Cr:pcnhagucn i el-90, 'nombroses trobades planificacles 
que van des de l'encontre cicloturístic de tot el conjunt eu
ropeu a Salamanca, pel juliol, fins a trobades molt específi
ques a distints 1I0cs europeus que han motivat que paIsos 
com Holanda, Belgica, Alemanya i Suissa hagin unificat les 
condicions i fet uns circu'its específics i, en definitiva, donin 
una autentica lJi<;6 al conjunt europeu. També hem d'espe
cific<Jf que els palsos més tradicionals en aquest sentit s6n 
els nordics i EscOcia, on també s'han estudiat i promocio
nat molt les condicions. 

En el conjunt de I'Estat Espanyol hi ha tot un conjunt 
de promocions que s'han fet per part de distintes Autono
mies, de distintes Administracions i també de distínls grups 
d'aficionats. Cantñbria, Astúries i Gredos s6n zones molt 
potenciades i evidentment el conjunt deIs Pirineus i fins i 
lo! el Sud del Pafs Valencia i Al1dalusia, fms al pum que 
nosal lres coneixem 22 promocions distintes a I'Bstal Espa
nyol d'aquest lipus de cicJisme, d'aquesles persones que 
desitgen una pnktica esportiva que al mateix temps a ve
gades pot arribar a ser competitiva, perO que en definitiva 
és una bona practica esportiva amb una rendibilitat a segu
rada. 

D'aquestes 22 promocions que es fan a nivell d'Estat 
Espanyol és curi6s que no n'hi hagi cap de les IlIes Balears, 
ni del Govern de la Comunitat ni del Govern de I'Estat, si
nó que les úniques promocions especifiques que s'han fee a 
Balears són les d'alguns grups hotelers o d'alguna empresa 
concreta que ho han [et peL seu comple. Tampoc no tenim 
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cap guia específica, les estatals no recullen els temes de Ba
lears, és curiós, no fan cap referencia a Balears, cap ni una, 
i per aixo nosaltres hem pensat que seria bo plantejar-nos 
l'elaboració, edició i divulgació d'una guia ciclo turística 
elaborada per persones enteses, persones que coneixen el 
món del ciclisme. No fa falta que sigui n grans tecnics, sinó 
coneixedors de la realitat de les Illes en els seus aspectes de 
naturalesa, de carreteres, i que en definitica aquestes guies 
duguessin orientacions precises tant per aquell que vol ve
nir a entrenar-se com per aquell que vol venir afer certes 
proves, com, sobretot, aquell que vol venir a passejar, al 
mateix temps que es fes una adequada promoció des de la 
Conselleria de Turisme amb el suport de la Conselleria 
d'Esports del Govern de les Balears. 

Quan parlam de promoció no ens referim només a car
tells, sinó a cúndicions de viatge, estades, guies, etc., i te
nim en compte que aqucst tipus de persones poden apre
ciar les riqueses nalurals i culturals de la nostra lerra tant o 
potser més que nosaltres i que també, a través de mesures 
d'Obres Públiques, de la Direcció General de Carreteres en 
definitiva, es trobim amb condicions adequades, no ja no
més carreteres, sinó també establiments hotelers, etc. Pen
sam, en definitiva, que ens trobam davant una proposta en
tre esportiva i turística que a la vegada implica una certa 
concepció ecologista i figura entre les promocions que ens 
agraden als NACTONALISTES D'ESQUERRES i que 
desgraciadament no es fan. 

Es ben cert que de tant en tant el Govern ha fet cartes 
a federacions ciclistes, a clubs ciclistes del conjunt o de cert 
paYsos europeus. Certament n'hem vist algunes i és ver que 
expliquen que aquí hi ha .unes illes, sobretot Mallorca, i 
que en definitiva s'ha fet saber, pero ara fa falta crear tates 
aquestes condicions a partir d'unes guies ben fetes i a partir 
de creure el que deim, és a dir, uns fets a partir d'unes con
cepcions sobre les quals volem insistir, perque aquests dies 
qualcú ha fet comentaris sobre la poca importancia d'a
questes propostes. 

Nosaltres, a més a més de creure per filosofia i per 
practica en la bicicleta, en el cicloturisme i en turismes al
ternatius, etc., també sabem que les rendibilitats estan ga
rantides i si no, demanin a hotels com el Delta, el Taurus o 
d'altres les rendibilitats aconseguides en temporada baixa 
per aquests tipus de practica esportiva i de turisme. Ates 
que no hi ha hagut esmenes, el nostre Grup no dubta que 
aquesta proposta sera aprovada, pero voldríem recalcar 
que, sob retot, s'ha de fer una bona guia, una bona promo
ció d'aquesta guia i deIs aspectes del cicloturisme i que 
s'han ele prendre unes mesures que garanteixin segurctat, 
sanitat, fins i tot alimentació ibones condicions per a l'es 
tada en aquestes i!les deis qui vulguin i puguin practicar el 
cicloturisme. 

En aquest sentit ens trobam a la eua de les promocions 
turístiques europees enlOrn d'aquest tema. Els que han 
vengut ha han fet per voluntat pri)pia i, per tant, es tracta 
de potenciar i, sobrelOt si aquesta Cambra aprova la propo
sició i hem d'actuar, els responsables del Govern s'hauran 
de preocupar de cridar bons professionals i persones ente
ses per ajudar a planil~car aquesta campanya. 

Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputat. 

Com molt bé ha dit el Sr Serra, no s'han presentat es
menes a aquesta Proposició no de Llei i, per tant, entra m al 
tom de Portaveus, si n'hi ha que vulguin intervenir en el 
debat. 

Per pan del Grup Parlamentari del Centre Democratic 
i Social, té la paraula el Sr Andreu Tuells. 

EL SR TUELLS I JUAN: 

Muchas gracias, Sr Presidente. 

De una forma muy breve, para fijar nuestra posición, 
felicitar al Grupo proponente por esta iniciativa, que cree
mos acertada en todos sus puntos y también suscribir la in
tervención que se ha hecho. 

Quizá, si me permite unas puntualizaciones, he visto 
que ha puesto más el acento en el aspecto turístico y creo 
que el tema también es muy importante para los nativos, es 
decir, que hay mucha afición en las Islas. Las Islas están 
hechas a la medida humana, quiza Mallorca nos caiga un 
poco grande, pero muchas veces és más para ir en bicicleta 
que no en vehículo de motor y, concretamente en la isla 
más pequeña, en Formentera, hay mucha afición, y en otras 
islas, en Ibiza, Menorca y también en Mallorca creo que los 
residentes nativos lo utilizan cada vez más los fines de se
mana, los días festivos, para hacer su actividad deportiva 
dando grandes paseos en bicicleta. 

Por eso yo quisiera resaltar precisamente no solamente 
el aspecto turístico, como ha hecho el proponente, sino la 
valía de esa iniciativa incluso para nosotros mismos. No to
do ha de estar en función del turismo y ver, aparte de unos 
aspectos ecológicos, deportivos, culturales, etc., quizá un 
aspecto exclusivamente crematístico. En este caso, insisto, 
yo pongo el acento en los residentes, en nosotros mismos, 
al menos al mismo nivel que desde el punto de vista turísti
co. 

En cuanto a los carriles, también es una iniciativa que 
se ha hecho en muchos sitios, porque además es peligroso 
circular de una forma anárquica. Dada la cantidad de turis
tas que nos visitan, gente que no conoce los lugares ni las 
carreteras, se propician muchos accidentes de tráfico preci
samente por no existir carriles o zonas para circular peato
nes o bicicletas. 

Alguna vez yo me he hecho una pregunta que nunca 
he sabido responder y me gustaría saber si alguien me lo 
puede aclarar, y es que los peatones solamente circulan en 
la misma dirección pero en sentido contrario, o así se acon
seja, y yo creo que los ciclistas tendrían que circular en la 
misma forma, es decir, en unos carriles expresamente para 
ellos pero no en el mismo sentido que los vehículos a mo
tor, que circulan a mucha más velocidad, sino en sentido 
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contrario, lo cual quiz¿\ facilitaría la prevención de acciden
tes. Es una sugerencia que dejo aquí planteada porque esta 
pregunta me la han hecho en algunas ocasiones y franca
mente no he encontrado respuesta para ella: ¿Por que los 
peatones sf y los ciclistas no? 

Nada más. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputac 

" 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Sr Andreu Riera. 

EL SR RIERA 1 BENNASAR: 

Gracies, Sr Presidenl. 

Gracies, Sr Presidenl. Sres i Srs Diputats. 

Seré molt breu per cxposar la postura del nostre Grup, 
que sera favorable a aquesta Proposició no de Uei. Jo cree 
que hem de dir que el Govern fa feina en aquests temes i 
que normalment, quan la Conselleria de Turisme assisteix a 
diverses tires que fan per tot Europa, es reparteixen cartells 
referents a aquests ciclistes. 

Així mateix, la Conselleria de Cultura i Esports ha edi
tat un fulletons en els quals hi ha totes les proves ciclistes 
populars que es fan a Mallorca. Pel que fa a la Conselleria 
de Turisme també hem de dír que esta en contacte, com ja 
ha dit el Sr Serra, amb molts de' clubs ciclistes, sobretot d' ~ 
ficionats alemanys, convidant-los a venir a Mallorca en 
aquestes temporades baixes. 

Quant als carrils de les carreteres, segons la nova Uei 
de Carreleres s'ha previst la construcció d'aquest carril, i 
també em pareix que a Formentera i de Can Picafon a AI
cúdia ja hi ha un circui't a posta pels ciclistes. Per tOl aixó, 
com he dit, nosaltres votarem a favor d'aquesta Proposició 
no de Llei. 

(El Sr Preident repren la presidencia del debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació la Pro
posició no de Uei objecte del mateix. Del sentit de les in
tervencions i de la informació del Vice-president pareix 
que els tres punts de la Proposició es poden votar conjun
tament. 

Per tant, Sres i Srs Diputats que votin a favor d'aques
ta Proposició no de Llei, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

V.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA, 
HISENDA 1 PRESSUPOSTS SOBRE EL PROJECfE 
DE LLEI R.G.E. NUM. 1688/89, DE MODERNITZACIÓ 
D'ALLOTJAMENTS TURlSTICS EXISTENTS A LES 
ILLES BALEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al debat del dancr punt de l'Ordre del Dia, 
que és el Dictamen de la Comissió d'Economia, Hisenda i 
Pressuposts sohre el Projecte de L1ei núm. 1688/89, de mo
dernilzació deIs allotjaments turístics existents a les Illes 
Balears. 

L'article primer té l'esmcna de supressió núm. 550/90 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA Per defensar aques
ta esmena, té la paraula el Diputat Sr Nada!. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sr Pres idenl, el nos tre Grup té esmenes de supressió a 
tol I'articulat. Pcr lant, si creu qu e és millor fer una in ter
venció conjunta, per la nostra part no hi hauria inconve
nient, per no haver de fer una repelició constant... 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sra Guillem. 

LA SRA GUILLEM 1 RIPOLL: 

Sí, Sr President. 

Nosaltres també tenim esmenes article per anicle. Per 
tant, pensam que també podríem fer una actuació o una de
fensa global. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Sra Diputada del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES, aquesta Presidencia no té constan
cia que el seu Grup hagi mantengut cap esmena. 

LA SRA GUILLEM 1 RIPOLL: 

Té raó, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies. 

Sr Diputat Joan Nadal, aquesta presidencia accedeix 
amb molt de gust a la seva petició i logicament pot fer ús 
del temps que necessiti per defensar en una sola actuació 
totes les esmenes de supressió. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 
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Aquest debat sera un reflex del que varem fer dies pas
sats en aquesta mateixa Cambra i de la tramitació que 
aquest Projecte de Llei ha tengut dins Pon~ncia i dins Co
missió. 

En el Debat de Totalitat, el nostre Grup va manifestar 
que considerava que la Llei era incorrecta, d'una qualitat 
ínfima i que no mereixia ser aprovada. Realment el nostre 
Parlament té les limitacions que tenen els mateixos Dipu
tats, les lleis que surten d'aquest Parlament són un reflex 
de les nos tres capacitats o de les nos tres mancances, pero 
qui realment té la responsabilitat de l'aprovació de les lleis 
és el Govern és el partit que recolza al Govern, que és el 
que té la majoría juntament amb els Grups que li donen su
port. Nosaltres podem ajudar, podem fer les nostres apor
tacions, les nos tres esmenes, oferir la nostra col.laboració 
com hem fet scmpre en temes de turisme, pero quan una 
cosa realment no té soluci6, no en té, i aquesta Llei no en 
tenia. 

Acceptant, ido, la pan de responsabilitat que ens pu
gui tocar com a Diputats, hem de manifestar que no ens vo
lem sentir en absolut coautors d'aquesta lIei, que no volem 
assumir cap responsabilitat en la seva aprovació. Es una 
lIei desafortunada, ens atrevim a dir que poques vegades 
aquest Parlament haura aprovat una norma de tan baixa 
qualitat jurídica. Es una lIei que si es aprovada així corn ve, 

- no nornés provocara el sornriure deis tecniC9 'que l'analit
zin, sinó de tot el sector turístic, que ja ha afirmat pública
ment que aquesta llei no és aplicable. L'articulat no deixa 
lloc a dubtes. 

El Govern presenta un Projecte de Llei per regular el 
pla de modernització d'allotjaments turístics existents a les 
nostres ilIes i ho fa per millorar qualitativament la nostra 
oferta turística. Com hem dit, la qüestió previa era la ido
neHat de l'instrument utilitzat per aconseguir l'objectiu, 
adaptació de l'oferta hotelera i extra hotelera i necessitat 
del mercat turístic, pero és dificil pensar que una llei que 
pnlcticament no introdueix cap innovació ... Millor dit, n'in
trodueix una: que els inspectors podran valorar si els tresi
llos estan O no en condicions, aquesta és la gran novetat de 
la lIei, la resta ja s'havia aprovat, mesures contra incendis, 
sanitaris, alimentaries, tot, només introdueix un element 
subjectiu. 

El contengut del Projecte de Llei, com hem dit, ente
nem que pateix q'una falta de qualitat tecnico-jurfdica, li 
falta c1aredat i precisió, i per tant creim que no sera aplica
ble. Cada vegada que l'apliquin, Sr Conseller, ho recorre
ran i guanyaran tots els plets, com ha passat amb molles 
normes aprovades pel seu Departament. Fa dos mesos va
rem veure en el Butlletí una ordre de la seva Conselleria 
sobre el tema del thime-sharing sobre la qual ja no varem 
sol.licitar la seva intervenci6 en aquest Parlament perque 
de la seva lectura ja es dedueix que és tan inaplicable, que 
no valía la pena insistir en res si voste legislava el thirne
sahring per una ordre, pero ara fa una lIei per regular tota 
la situació deIs establiments hotelers i extrahotelers i fa un 
articulat que jo estic conven<;:ut, Sr ConselIer, que tant vos
te com els seus tecnics saben que té una tal falta de quali
tat, de precisió, que és tan poc aplicable, que no entenem 

com la volen mantenir. 

Aquesta Proposició no de Llei s'ha tramitat d'una ma
nera estranya. Dins Pon~ncia, l'únic que va quedar va ser el 
titol, es varen rebutjar tots els articles; dins Comissió, la 
majoria que sustenta el Govern va recuperar el text que ha
via enviat el Govern sense fer cap modificació, no varen 
presentar cap esmena, les nos tres esmenes de supressió va
ren ser rebutjades per Comissió i ho varen ser amb un arti
culat que jo ara esmentaré de forma rapida: 

A l'article 1 es parla del Pla de Modernització. Que és, 
aquest pla? On ve la definici6 del pla? On es defineix? No 
sabem que és, aquest pla; sabem el títol, res més. "Tots els 
edificis oberts abans del dia 5 de juny del 84 han de superar 
la inspecció técnica del Pla de Modernització". Qui forma 
part d'aquesta inspecció? Quines ConselIeries? La seva, no
més? La d'Indústria, la de Sanitat? On esta adscrita aquesta 
inspecció? A Turisme? No ha sabe m, la lIei no ho diu. 
Com s'articula la seva amplia activitat, perquc ho pot inves
tigar tot, tampoc no ho diu. Amb quins criteris actua 
aquesta inspecció? Tampoc no es diu . Per que dia 5 de juny 
del 84? Per que des del dia 5 de juny del 84 els allotjaments 
hotelers i extrahotelers no tenen necessitat d'una inspec
ció? No hi pot haver establiments de .sis anys que es trobin 
en unes condicions pitjors que molts d'establiments que -
s'han mantingut bé? 

A no ser que aquesta inspecció que voste planteja sigui 
l'autoinspecció que vos te ha autoritzat! Perque si tata 
aquesta inspecció que voste planteja aquí és l'autoinspecció 
que voste ha autoritzat que els hotelers es facin ells matei
xos i li portin un certificat que ja s'han autoinspeccionat, 
així podem aplegar, aixf li ho acceptam i ens en anam tots 
conLents. EIs hotelers estaran contentfsims 'i voste podra 
dir que s'han inspeccionat 10LS els hotels, pero si no és així, 
no entenem aquesta definició. 

L'article 2 parla de l'objecte de la inspecció, obres, ins
taLIacions, equipaments, pero no només per determinar les 
defici~ncies, sinó fins i tot per determinar les reformes o 
millares que s'hagin de realitzar. Des de qua n una inspec
ció pot obligar afer millores? Una inspecció pot detectar 
deficiencies, una inspecció pot dir: Si vost~ no solventa 
aquestes deficiencies, tancarem I'allotjament o li posarem 
aquesta sanció, pero no pot obligar en absolut a fer una in
versió. Vostes plantegen tota la inspecció en base a unes 
reformes i l'irupector definira quines han de fer, aixo no -
s'havia vist mai a cap llei d'inspeccions, és una gran nove
tat, han fet una trobada extraordinaria. 

A més, muntaran una inspecció realment multidiscipli
naría, hauran de saber de tot, perque hauran d'inspeccio
nar, emetre el seu informe i dir les reformes que s'han de 
fer sobre mesures contra incendis, ascensors, instal.lacions 
electriques, depuradores, piscines, cuines, cambres frigorffi
ques, decoració, mobiliari, si el salon és maco o no ha és, si 
agrada o no agrada a l'inspector, perque ¿quines normes hi 
ha? Purament subjectives, perque vostes no en fixen cap i 
realment no es poden fixar. Un sofa pot estar romput al 
cap d'un any, no de sis, i s'hauría de canviar maldament -
l'hotel no fos inspeccionable, perque vostes diuen que la 
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inspecció és per a allotjaments d'abans del 84. Esperem 
que no hi hagi cap inspector daltonic, perqu~ pot crear un 
pastfs de colors enorme. 

Amb aquesta inspecció, Sr Conseller, vost~ diu una co
sa: S'haurA d'aplicar la legislació vigent, perqu~ la legislació 
ja la tenim, voste no la modifica. Per aplicar la legislació vi
gent, voste ha de fer una llei? Que passa? Que ara no l'apli
quen? Que la seva Conselleria no té for¡;a moral per aplicar 
a1s establiments hotelers i extrahotelers la normativa vi
gent? Si no és aOO, no s'entén aquesta referencia. Una nova 
llei que es refer(s a coses noves, a tota una normativa nova 
d'inspecció, podria ser aeceptada, pero una llei que es refe
reix a I'aplicació de la normativa vigent, no ho entenen. 

La referencia a l'article 3 del Codi Civil, Voste va fer 
bandera d'aquesta referencia a I'article 3 del Codi Civil. 
L'article 2 diu: " .. .la normativa vigent, la qual serA interpre
tada com estipula l'article 3 del Codi Civil en relació amb 
el context, a la realitat socio-economica del temps i a la di
m\mica turlstica, atenent fonamentalment l'esperit i la fina
litat actualitzada d'aquestes normes i per coadjuvar a la mi
llora de la quatitat de planta d'allotjaments". Jo li deman, 
Sr Conseller, que llegeixi l'article 3 del Codi Civil. ¿Des de 
quan l'article 3 del Codi Civil parla de la realitat socio-eco
nomica del temps i de la dinAmica turlstica, atenent fona
mentalment l'esperit? Per favor, no ens facin interpreta
cions del Codi Civil, per afegitól Realment no té agafada. 
A més, l'article 3 del Codi Civil és una norma de cankter 
general, és aplicable sempre encara que voste no ho digui, 
pero si ho diu, ho digui bé, no ho interpreti. 

A ~rticle 3 es tria un criteri cronológic. Molt M, ins
peccionarem els hoteIs per antiguitat; comen¡;arem pels 
més velIs i acabarem peIs més joves. Si voste creu que aixo 
és un criteri correcte, és un article purament subjectiu; no
saltres entenem que no, que els criteris serien uns altres es
peciaIs, atenent les zones, definint les zones on tots pogues
sin ser inspeccionats, no un d'un lloc i un de l'altre, un dia 
a Pol1en~ i l'altre a Peguera. 

L'article 4 parla de l'objecte de la inspecció, instal.la
cions i equipaments, exigit per la normativa en vigor, ja hi 
tomam a ser, normativa en vigor. Es el que deia abans: No 
s'aplica, ara? No s'apliquen, les mesures de seguretat? Les 
mesures sanitAries no s'apliquen? Nosaltres no ho entenen. 
Realment és ver que no s'apliquen, les mesures contra in
cendis fa 8 anys que s'aprovaren i voste reconeix que encara 
hi ha molts d'hoteIs que no les han aplicat, són reconeixe
ments que nosaltres li agraJm que s'hagi atrevit a fer en un 
PIe d'aquest Parlamento 

No entenem les referencias que l'article 5 fa a l'article 
24.2 de la Uei de Procediment Administratiu, ja que aquest 
darrer parla de la capacitat de formular reclamacions, de
sistir d'instAncies i renunciar drets en nom d'una tercera 
persona, no en nom propi, Sr Conseller, aOO que també -
s'han equivocat d'article, també ti ho han apuntat mala
ment. 

L'anicle 6 fa la definició d'hotel modernitzat o d'apar
tament modernitzat que voste va defensar amb vehem~ncia, 

va dir que a Fran<;a ja hi havia aquesta denominació. Jo 
crec que a l'Hotel Son Vida no li fara molta grAcia que Ji 
posin "hotel modernitzat", pero vaja, és una norma que la 
varem discutir prou. 

L'article 7 també entenem que és totalment inaccepta
ble, tant des del punt de vista jurfdic com del polltic. En 
primer lloe, una inspecció pot determinar les deficiencies, 
pero no pot determinar les millores, com ja ti hem dit. En 
segon lloc, qu~ passa si es manifesta discrepAncia amb la 
inspecció? Es negocia a la baixa? Que es negocia a la baixa, 
les millores o les sancions? Perque el procediment consen
suat és nou dins el procediment administratiu espanyol, 
eh? Fins ara no s'havia donat enlloco Arnés, és perillós, Sr 
Conseller, és molt perillós el procediment consensuat, do
nanllloc a tota c1asse d'interpretaeions, pot donar Iloc a to
ta c1asse de favoritismes, és un cam! perillos(ssim i no ente
nem com es fiquen en aquest terreny. 

En tot cas, Sr Conseller, per que es limita de forma tan 
estricta la capacitat de l'Administració. Quinze dies, silenci 
administratiu positiu. Vost~ creuen que en quinze dies re
soldran les controv~rsies que hi pugui haver? Hi ha cap ex
pedient en la historia de l'Administració d'aquestes illes 
que s'hagi aprovat en quinze dies? Si, n'hi ha qualcun, el Sr 
Quetglas em recorda que n'hi ha qualcun. No és possible, 
Sr Conseller, que com a norma general l'Administració 
contesti en quinze dies, no hi ha possibilitat d'analitzar eIs 
temes, de fer una comprovació, no hi ha possibilitats, i vos
t~ es posen quinze dies un silenci positiu. Per tant, la seva 
al.legació queda rebutjada? No és comprensible, quan la 
LIei de Procediment Administratiu també marca un perío
de molt superior. 

L'article 8 parla de la inspecció t~nica de la Conselle
ria de Turisme, quan sempre s'ha parlat d'inspecció t~nica 
del Pla de Modemització. Suposam que deu ser el mateix. 
pero aquí de qualque forma, inconseientment, defineix que 
aquesta inspecció anira adscrita a Tu ris me. ¿O vol dir que 
la inspecció de Turisme que voste té ara sera la que farA la 
inspecció del Pla de Modemització? Perque tampoc no 
queda clar, o sigui: no sabem si és que s'adjudicara la nova 
inspecció a Turisme o que eIs inspectors de Turisme passa
ran al Pla de Modemització. 

Després hi ha un tema que sorpren a tothom que ho 
llegeix, l'article 9: "la Comissió estA coberta en dues terce
res parts per representants de les entitats empresariaIs", o 
sigui que la majoría de la Comissió és en mans d'empresa
riso ¿ Voste ereu que aquests empresaris defensaran l'interes 
comú de tots els ciutadans, l'aplicació estricta de la llei o 
eIs interessos sectoriaIs, eIs interessos corporativistes deIs 
sector? Jo dubt que una Comissió les dues terceres parts de 
la qual estigui coberta per representants de les entitats em
presariaIs pugui ter altra cosa que defensar eIs interessos 
deis empresaris, ti ho die sincerament. 

Després parla d'un tema que no sabem que és, l'Asso
ciació d'Empresaris d'Allotjaments Turfstics. Deu ser una 
forma de definir els empresaris, pero no coneixem cap as
sociació d'empresaris d'allotjaments turfstics. L'informe de 
la Comissió del qual ens parla l'article 10, és vinculant o no 
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ho és? Tampoc no ens ho diu. Si no és vinculant, per qu~ 
serveix? Per quedar bé? Perqu~ els empresaris estiguin con
tents, perque diuen que els han donat participació en la 
inspecciÓ deis seus establiments per a l'assessorament deis 
inspectors? En tot cas haurien de ser els inspectors que as
sessorassin la Comissió. Tampoc no entenem a que ve 
aquest article. 

El pla de reformes, diu l'article 12, que pot ser pluria
nual, fins a cinc anys. Esta bé. 1 durant aquest temps, qui és 
responsable? La seva Conselleria? Si vostes ara inspeccio
nen un hotel, hi ha una s~rie de defici~ncies importants i 
pacten unes reformes plurianuals fins als cinc anys, de tot 
el que passi durant aquest cinc anys, ¿qui és responsable? 
La seva Conselleria? Perqu~ si vostes diuen: no, fins d'aquí 
a cinc anys vost~ no s'ha de normalitzar, per dir-ho en ter
mes lingüfstics, qualcu haurA de ser responsable durant 
aquest temps. 

Entenem, Sr Conseller, que la nostra intervenció, com 
a mínim, ha d'haver sembrat qualque dubte dins l'anim deis 
Diputats quant a la possible aplicació d'aquesta norma. No
saltres entenem que és una norma que neix morta, cosa que 
el sector també sap i reconeix. A nivell particular no s'ha 
parlat amb ningú que no reconegui les defici~ncies d'aques
ta llei, perú vostes la mantenen invariable des del primer 
dia. Nosaltres, Sr Conseller, li demanam que la retirin i ens 
oferim a col.laborar amb vostes per treure una norma que -
sigui positiva, que sigui viable, que sigui bona per al sector. 
No ens podem sentir en absolut coautors d'aquesta norma 
i, per tant, li manifestam el nostre vot negatiu a tot el seu 
articulat. 

!vf0ltes grAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup Parlamentarí CDS, té la paraula el 
Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Una qüestió pr~via, Sr President. Tal com ha exposat 
el Sr Nadal, jo crec que aquesta llei té una concepció bas
tant global. Si vost~ i el Reglament ho permeten, per raons 
d'economia, i el Reglament ho permet, jo també prendría 
posiciÓ sobre les esmenes del Grup SOCIALISTA i dona
ría per defensades les del nostre Grup conjuntament. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, Sr Diputat. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes grAcies, Sr President. 

Jo voldria que aquesta actitud no s'interpretAs com 
una manca de respecte a la Cambra ni a la LIei, sinó que 

deriva el fet que la Lié¡ és absolutament global, que es pot 
mantenir davant ella una postura totalitzadora, cosa prefe
rible a analitzar-la article per article. 

Practicament aquest debat és una reiteració d'argu
ments del debat de totalitat d'aquesta llei, perque res no ha 
canviat, no s'ha aeceptat la més mlnima esmena per poder 
donar una mica de racionalitat al seu contingut. Jo he de 
comenC$3r dient que subscríc plenament la totalitat deis ar
guments expressats pel Diputat Sr Nadal, perqu~ basica
ment són coincidents amb els que va mantenir el nostre 
Grup en l'esmena de totalitat. 

Jo crec que aquesta llei és un monument a la incorrec
ció jurídica, un monument a la inseguretat jurídica. Es, 
com ha dit el Sr Nadal, un atemptat contra la tradició del 
procediment administratiu que lÚgicament també regula i 
informa l'acciú administrativa del Govern d'aquesta Comu
nitat Autonoma, pero ja sabem que la LIei de Procediment 
Administratiu no és el fort de la Conselleria de Turisme i, 
per tant, no és el fort de les lleis que emanen d'alla. 

La llei es plagada d'incorreccions jurídiques que fan, 
com ha dit el Sr Nadal, que simplement no sera aplicable. 
Jo ho vull dir sincerament: no conec els informes jurídics 
que hagi pogut tenir al llarg de la seva tramitació, pero 
m'agradaria molt veure'ls, perqu~ no és pensable que hi ha
gi informes que puguin ser favorables a qüestions que xo
quen d'una manera tan directa amb l'ordenament jurídic vi
vent. 

En primer lloc - per reiterar arguments, lúgicament -
parlem del paper de la inspecció. La inspecció no pot de
terminar les obres, les millores, la decoració que s'ha d'in
troduir perque un allotjament sigui aeceptable al gust sub
jectiu de no sabem quí, de l'inspector, d'uDa Comissió, de 
la Consellería de Turisme, perque les relacions jurídico-ad
ministratives no estan presidides per aquests criteris, dins 
un Estat de Dret les relacions jurídico-administratives es
tan presidides pel fet que el poder fa unes lleis que els ciu
tadans han de complir i l'Administració és l'encarregada de 
vetllar pel compliment d'aquesta llei i té uns instruments, 
que són la inspecció per comprovar que els administrats 
que estan obligats al compliment de la la llei, la complei
xen, i, si no la compleixen, sancionar-los adequadament. 

Aquest és el mecanisme normal, no n'hi ha d'altre, la 
resta ni tan so~ no es preventiu. El Sr Conseller i els Srs 
Diputats saben perfectament que des de l'aptica del Dipu
tat que els parla mai no he concebut funcions assessores, 
funcions d'informació per a la inspecció, perque la inspec
ció té unes missions concretes. No vull dir que estigui en 
contra de les funcions assessores i informadores de l'Admi
nistració, naturalment que les ha de tenir, pero la divisió 
org:\nica és per qualque cosa i el paper de la inspecció no 
és aquesto No obstant aixó, no parlam d'un assessorament 
preventiu. Del que parlam aquí és que l'inspector detenni
ni - així ho diu la llei, determini - quines obres s'han de Tea
litzar després veurem per qu~, que és una altra de les grans 
incorreccions jurídiques. 

La primera, per tant, és un error com unes cases en re-
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lació amb el paper de la inspecció. La segona, no menys -
greu, també l'ha apuntada el Sr Nadal també que el! ha em
prat uns termes més suaus, jo els vull emprar més forts, 
perque el que fa amb aquesta !lei l'Administració és renun
ciar a l'exercici de les seves potestats i les potestats admi
nistratives són irrenunciables. Jo no vu!l abusar del qualifi
catiu, pero és la impressió d'una persona que cree que tene 
uns certs coneixements sobre I'Administració i la vida ad
ministrativa: em pareix que aquesta \Iei és senzillament in
constitucional, perque la potestat no és renunciable i quan 
l'Administració crea una comissió a la qual dona patents 
per resoldre expedients administratius - no es tracta de fer 
una comissió per assessorar, per cercar negociacions, per 
cercar pautes de consens; no: per resoldre expedients admi
nistratius on l' Administraci6 es traba en minoria, i com li 
han dit, es produiran moltes votacions de 2 a 1 - resulta 
que 1'Administració renuncia a I'exercici de les seves potes
tats i aquestes són irrenunciables. 

Que passaria, Sr Conse!ler, si per dos vots contra un a 
la Comissió l'obliguen a voste, a la Conse!leria, a no com
plir la llei. Aíxo pot passar en qualsevol moment, en qual
sevol expedient per dos vosts contra un i voste ha de firmar 
aquesta resolució. Per tant, aquesta és una altra figura que 
distorsiona per complet el mapa, el quadre de relaciones 

.administratives del nostre sistema jurídico 

Un altre gran defecte que també li ha dit és aquest sis
tema de resoluci6 de les coses per consenso El consens no 
cap dins una relació jurídico-administrativa, el consens cap 
en un debat polític, en un Parlament, en totes les fases pre
vies de l'elaboració d'una !lei, etc., etc., pero en I'aplicació 
de la !lei no hi ha consenso O s'ha complit la !Iei, i en 
aquest cas l'Administració no té cap sanció a imposar i, per 
tant, cap expedient a instrumentar, o s'ha incomplit la llei i 
l'Administració ha d'usar les seves facultats sancionadores 
per exigir el compliment d'aques ta !leí o ímposar les mulLes 
oportunes perque no s'ha complit. AquesL és el marc de re
lacions jurídíco-admínistratives del nostre sistema, pero 
dir: vengui un dia per la Conse!leria, parlarem del seu pro
blema i ja veurem com ho solucionan, aixo ja és ... , i no em 
vull moure de les qualificacions jurídiques, perque si en
tram en el món de moda de favoritismes i tnlfics d'unes co
ses i d'unes altres, llavors el que fan ja és obrir el cam!: a la 
via del nja ens entendrem". 

Quart monument, al meu judíci, al que és una relació 
jurídico-administrativa correcta: aquesta referencia a la in
terpretació del Codi Civil, que no és gratuIta. LOgicament, 
els redactors de la !lei, com que ha deixen tot en mans de la 
subjectivitat de l'inspector i d'una comissi6, com que no 
han estat capa~s d'instrumentar un pla objectiu, unes refe
rencies objectives, una normativa legal objectiva a la qual 
referir-se, han de cercar una subjectivitat i diuen: interpre
tarem la llei d'una manera més o manco moderna, i com 
que tenim un artide del Codi Civil que és un Pisuerga que 
passa per Valladolid, l'agafarem i el posarem all~ perque 
efectivament no hi ha cap referencia objectiva que doni su
port a aquesta Uci, no hi ha cap referencia objectiva que 
doni suport a la inspecció per dir: vost~, senyors inspec
tors, han de sortir al carrer i comen<;ar un pla d'inpeccions 
perque diguin que la normativa es compleix. 1 els seus ins-

truments? El regim sancionador i no cap altre. Com que ai
xo no existeix, dir: vostes interpretin la llei d'una manera 
més o manco dinamica i progressiva i després ens asseurem 
a la taula i ho arreglarem. 

Aixo és un vici de fons de la matcixa concepció de la 
\lei que debatem, pere), arnés, hi ha un segon grup d'argu
ments que no em pareixen més febles que aquests primers, 
que són, per comen<,:ar, la falta d'adequaci6 d'aquesta llei a 
les finalitats amb que es plan teja. En primer lloc, la llei es 
titula pomposament una llei per la qual es crea i regula el 
Pla de Modernitzaci6 d'A!lotjaments Turistics existents a 
les llles Balears, i aixo senzillament és una falsectat, perque 
aquesta !lei ni crea ni regula cap pla. On és el pla? Es un 
discurs que m'han sentit sovint els Diputats que tenen la 
bondat d'escoltar-me: un pla té uns mitjans, uns objectius, 
la instrumentaci6 d'uns mitjans per a la consecució d'uns 
fins, aixo és un pla, i aquí no hi ha fins, ni objectius, ni mit
jans, ni instruments, ni res, aboslutament res. Per tant, no 
es crea ni es regula cap pla, l'únic que es fa de ver - i aques
ta és la segona gran debilitat de la !lei - és establír una mo
ratoria de tres anys perque es compleixí la legalitat vigent, 
aixo és la realitat d'aquesta llei. Aquesta llei diu: a voste, 
per complir la llei avui vigent, li donam tres anys; vengui al 
despatx, s'assegui, arribarem a un acord i d'aquí a tres anys 
voste tendra el seu establiment al nivell de la legislació vi
gent, segons el nostre punt de vista. 

Aixo és el que diu aquesta !lei i, per tant, per a aquest 
viatge, no solament defensa i potencia una modernització 
deIs allotjaments turístics, sinó que ofereix una moratoria 
per al compliment d'aquella normativa ja vigent que impli 
ca un m(nim' d'exigencia quan! a seguretat , iocendis, mo
dernització, metres quadrats, etc., etc. En conseqüencia, 
aquesta total inadequació al que pretén la mateixa Ilei ens 
du, logicament, a posicionar-nos a favor de les esmenes de 
supressi6 de cada article que nosaltres ja haviem expressat 
en la nostra esmena de to talitat a la \lei que varem presen
tar oportunament. 

No obstant aix6, varem intentar ser mínimament opti
mistes i varem fer unes esmenes per intentar unes millores 
tecniques que tanmateix defensarem a pesar d'estar absolu
tament segurs que tampoc no quedarem com a coautors 
d'aquesta llci, perque no ens sentim minimament corres
ponsables d'una llei que tanmateix no és molt important 
sentir-s'hi perque no s'aplicara mai o la primera vegada que 
es faci seriosament hi haura un recurs i quedara derogada; 
es tic tan conven~ut d'aixo que faig el repte públic de dei 
xar-ho gravat al Diari de Sessions, vaja que tampoc no és 
tant transcendent. 

Nasaltres defensam l'esmena 486 - i amb aixo acab, Sr 
President -, que determina que la inspecció tecníca d'a11ot
jaments no pot tenir per objecte la determinació de les 
obres a realitzar i es limita a defensar que té per objecte la 
verificació de les obres, instal.lacions i equipaments, i COffi

provar la seva adaptació a la normativa vigent, que és la fei
na de qualsevol inspecció, i una altra esmena de modifica
ció a l'article 7, on pretenim la supressió d'aquesta comis
sió que és resolutiva, que és un órgan administratiu que re
sol coses, que en aquesta comissió o on l'Administració es 
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trobas en minoria s'establís un procediment que tampoc no 
és del tot ortodox, pero bastant més adequat a la normativa 
procedimental vigent en materia administrativa i deim que 
la Conselleria ha de notificar l'acta d'inspecció tecnica, que 
dóna una termini a l'administrat per contestar per via de 
recursos administratius ordinaris amb acord, desacord, etc., 
etc., aquestes coses que es fan normalment quan un té una 
inspeeció i finalment una resolució administrativa del Con
seller, si procedeix, amb un període de prova per eompro
var el eontengut de I'acta i, també si procedeixen, les al.le
gacions del eiutada per arribar a una resolució administra
tiva en base a uns criteris i un procediment mínimament ra
onables i entroncats amb la Llei de Procediment Adminis
tratiu. 

Les altres es menes són de coherencia, com la de su
pressió de les paraules "concert i aeord de la Conselleria 
amb el titular", que són coses que simplement ens [a sentir 
un cert rubor veure-Ies escrites en un Projecte de Llei que 
ha de ser aprovat per aquest Parlament i per aixo nosaltres 
ens hi oposam totalment i frontalment. 

Vull acabar, Sr Conseller, Sres i Srs Diputats, amb la 
mateixa expressió del Diputat Sr Nadal: Crec que el Go
vern ha de retirar aquesta !lei, sincerament, ho die amb un 
esperit totalment de col.laboraci6 i des del nostre Grup 
Parlamentari ens brindam per [er una lIei i un pla de mo
dernització de la planta hotelera. Li assegur, Sr President, 
Sr Conseller, la col.laboració més entusiasta del nostre 
Grup Parlamentario 

Gnlcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula la Diputada Sra Paula Gui
llem. 

LA SRA GUILLEM 1 RIPOLL: 

Graeies, Sr President. 

Em perdonaran cls Srs Diputats que m'han precedit 
perque logicamcnt haurem de ser reiteratius i d'alguna ma
nera volem ser fidels al eontingut de la lIei, és a dir, n'hau
rem de parlar i no precisament per alabar les seves excel. 
lencies, sinó tot el c,ontrari.Obviaré, per tant, tota una serie 
de qüestions que ja s'han tractat article per artide. Faré 
una pass ada general i així estalviarem un mica de temps, 
que també crec que sera interessant i no haurem de repetir 
coses que ja s'han dit. 

EIs intents que es [an per promocionar el nostre turis
me han resultat banals. Hem arribat a la situació que els 
Ajuntamenls hagin de gastar part deis seus recursos per 
promocionar els seus municipis en mercats de dubtosa 
competivitat com I'angles, pero que és quasi bé I'únic al 
que poden aspirar. Aquesta és una evidencia ben trista, 
aquesta és la nostra situació. 

Aquesta llei, tal i com deiem en el debat de les esme-

nes a la totalitat, s'ha d'emmarcar dins un projecte de re
conversió i rehabilitació global de tot el sector, una llei ín
timament lligada dins el Pla d'Ordenació de l'Oferta Turís
tica. Per cert, ¿on és aquest pla? Fa temps que en sentim 
parlar, pero encara no ha entrat al Parlament. 1 les Direc
trius d'Ordenació Territorial, on són? Per on campen? En 
una paraula, han passat I'arada davant el bou, senyors del 
Govern. 

Les Directrius d'Ordenació Territorial han de ser I'ei
na basica per avan<?lr cap a I'ordenació del sector turístico 
Després hauria de seguir el Pla d'Ordenació de l'Oferta Tu
rlstica i lot seguit la llei que avui debatem i el Pla Extraor
dinari d'Inversions per a infrastrutura de les zones turísti
ques, lot al contrari de com vos tes ho han feL Es evident 
que un pla de modernització és necessari, estam plenament 
d'acord, Sr Cladera, estam realment d'acord, pero una cosa 
és estar d'acord sobre la necessitat i l'altra estar d'acord 
amb aquest Projecte de Llei que vostes ham dut al Parla
menl, aixo són figues d'altre panero 

Una llei de parla d'un pla de modernització, nosaltres 
ellS uemanam quin, ja s'ha dit aquí, com? Una lIei que, en
tre altres coses, diu que seran objecle de la inspecció tecni
ca les obres, instal.lacions, equipaments i, a més a més, la 
determinació de reformes i millores a realitzar, pero no diu 
amb quins criteris s'haura de basar un inspector per deter
minar que s'ha de reformar, que s'ha de millorar, i que si 
ho ha de fer amb rigorositat haura d'anar precedit d'una 
colla d'assessors, tecnies depuradors per exemple, a no ser 
que la Conselleria compti amb inspectors especialitzats en 
cada qüestió tecnica. Aixo, Sr Cladera, no té cap ni peus. 
Una lIei que diu que s'ha d'aplicar la normativa vigent. Es 
ciar que les normatives vigents en materia de prevenció 
d'incendis, de seguretat i en materia sanitaria · no es COffi

pleixen. Es evident que els serveis d'inspecció de la Conse
lleria no les fan complir, és evident que la Consellcria no té 
aquesta capacitat. 

Una llei que diu que els qui la compleixin veuran re
compensats els seus esfon;os amb la col.locació d'un retol 
que clira "hotel modernitzat"; no ens pilfeix seriós. Una lIei, 
Sr Cladera, que amb tota franquesa dilata I'obligatorietat 
d'acollir-se a la normativa vigent, ara sembla que per tres 
an)'s. Una llei, Sr Cladera, que segons el criteri de la ins
pecció tecnica pot establir diferents tractaments que po
dran rebre els empresaris, afavorint-Ios o perjudicant-Ios 
fins i tot per simpaties. Una lIei, Sr Ciad era, que posa en 
mans privades les decisions que hauria de prendre la matei
xa Conselleria de Turisme, em referese a la composició de 
la comissió del pla de modernització. Estam d'acord que 
pot haver-hi representants del sector, pero no amb la majo
ria que vostes posen. Una lIei, Sr Cladera, que dilata el 
compliment de les normatives vigems. Cal reflexionar i 
pensar de qui sera la responsabilitat si dins aquesta mora
toria que la lIei determina - de tres o de cinc anys, tal com 
quedi aprovada avui - passés algun accident. De qui seria, 
aquesta responsabilitat? 

En conjunt, Sr Cladera, una !leí confusa, una lleí jurí
dicament mal feta, ja s'ha dit aquí dins. Vos te va dir que 
aquesta !lei pot accelerar la desaparició d'empreses obsole-
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tes; nosaltres no ho creim així, ans tat el contrari, es traeta 
d'una llei permissiva. Voste va dir que aquesta llei pretenia 
assegurar la qualitat del nostre producte turfstic amb un 
conjunt d'altres mesures. Digui quines altres mesures. De 
moment sols contam amb aquesta llei, amb el Pla de millo
ra de les Infrastroctures Turfstiques i prou, tot aixo quan -
s'hagi aprovat. Si aixo és tot, Sr Cladera, el conjunt de me
sures és molt pobre. Encara hi mancaran el Pla de millora 
de l'Oferta Turistica, les Direetrius d'Ordenació Territorial 
i un pla de millora de serveis complementaris. Com veu, 
unes mesures molt importants i absolutament imprescindi
bles. 

Voste, Sr CIad era, va dir en Plenari que no hi havia 
cap llei presentada al Parlament que no hagués tengut es
menes a la totalitat, aeceptant que si aquesta llei era millo
rabIe es podia millorar en Ponencia, pero ja ho veu, Sr 
Conseller, aquesta llei preeisa una nova redacció simple
ment perque no respon a les necessitats exis ten ts , al que 
ella mateixa pretén. 

Cal una nova redacció, calen garanties jurídiques, cal 
claredat conceptual, calen objeetius, cal garantir que no es 
produeixin greuges comparatius, cal fer complir les norma
tives en vigor, cal regular la tasca de la inspecció tecnica, 
cal saber com i de quina manera es determinaran i s'aplica
ran els contiguts de les reformes i millores que s'hagin de 
fer. El que no pot ser és que un empresari, davant el con
tingut d'aquesta llei - i aixo em sembla que ho va dir el re
presentat del CDS - hagi de personar-se a la Canselleria de 
Turisme per assabentar-se de quin color ha de posar les 
cortines, quines dimensions ha de tenir el mirall del bany o 
dequiñ.a qualitat han de ser les alfombres. 

Avui matl hem pogut sentir en Camissió que la Canse
lleria ha rebut algunes distincions per les iniciatives que 
han tengut, com a premi a la feina ben feta. De segur que 
aquesta llei no serl1 objecte de tals distincions, aquesta llei 
no pot rebre un excel.lent, aquesta llei mereix un molt defi
cient. Anunciam, de tota manera, el nostre suport a les es
menes del Grup SOCIALISTA i dir-li al Canseller que per 
totes aquestes raons que hem dit no podrem donar suport a 
la lleí que el Govern ha presentat. 

Grftcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grop Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Pere Palau. 

EL SR P ALAU 1 TORRES: 

Grl1cies, Sr President. 

Molt breument per fixar postura sobre les esmenes a la 
totalitat, podem dir a tot l'articulat, que ha presentat el 
Grup SOCIALISTA i també a les esmenes que ha presen
tat el CDS. No entrarem a fer una anilisi ni a discutir arti
ele per artiele, com s'ha fet anteriorment, perqu~ cree que 
aixo ja es es va fer el día que es van debatre les esmenes a 
la totalitat; en Ponencia no es va fer, pero almanco intentA-

rem fer-ho en Comissió. 

El representant del PSOE ha dit que aquesta llei havia 
tengut una tramitaeió molt rara. Efeetivament, en Ponencia 
va acabar buida, rcalment va ser així, pero tots sabem el 
motiu, va ser la falta de dos diputats de dos Grups que 
aquell dia no varen poder assistir. Aleshores varem traetar 
aquesta llei en Ponencia a una velocitat vertiginosa i va 
quedar només amb el titol; per aixo el nostre Grup va pre
sentar vots partieulars en Comissió per tornar al text del 
Govern. Cree que tal vegada hauria anat millor si tots ha
guéssim treballat en Ponencia com hem fet en altres oca
sions, tal vega da amb l'aportació de tots l'haguéssim pogut 
millorar, si era factible. 

Primerament diu que aquesta llei és molt dolenta, des
afortunada, de baixa qualitat jurídica, etc., etc., pero llavors 
també diu que tot el que es contempla en aquesta llei ja era 
vigent fins avui. Dones serl1 que tot el que hi ha aprovat 
també és molt dolent; jo cree que tota la normativa aprova
da fins ara no és tan dolenta, pero vull fixar postura en ca
da esmena perque entenc que només han repetit en aquest 
moment l'esmena a la totalitat que varen presentar oportu
nament, perque n'han fet una a cada article i una a cada 
disposició. Per tant, ja anuncio que el nostre vot serl1 nega
tiu. 

Quant al CDS, també he fet una referencia més o man
co com si hagués presentat una esmena a la totalitat i des
prés ha passat a defensar les esmenes que tenen aquí. Vull 
recordar que en Camissió els aeceptl1rem a110 que ens va 
pareixer que millorava el text, i que basa prftcticament tates 
les seves estnenes en la inspecciÓ tecruca d'allotjaments, o 
sigui que d'alguna manera voldria canviar l'objeetiu d'a
questa Camissió Tecruca. Nosaltres entenem que la llei ho 
reeull bé, perque entenem que és una inspecció tecnica d'a
llotjaments que no té res a veure amb la inspecció conven
cional que té la Canselleria de Turisme en aquest moment, 
sinó que creim que ha de ser una inspecció tecnica creada 
amb aquesta finalitat i, per tant, cree que deu correspondre 
a algú dir quines són les defici~ncies que pot tenir un a11ot
jament, perque si no ho pot dir una inspecció tecnica, no 
ho sé, hi haurem d'anar els polftics o ho haud de dir l'em
presari o no sé qui, algú ho haurl1 d'assenyalar. 

Quant a les altres esmenes, que d'alguna manera es ba
sen en la supressió de la comissió assessora i també en la 
supressió de les possibilitats de concert i de la resolució del 
Canseller, nosaltres estam d'acord que hi hagi aquesta co
missió per al Pla de Moderniuació d'a11otjaments turisties i 
també estam d'acord que d'alguna manera es doni a I'em
presari, al propietari dels allotjaments, la possibilitat de te
nir un di~leg amb l'Administració i amb la comissió per po
der arribar a un consens i fins i tot aclarir els dubtes que 
pugui tenir sobre les obres que ha defer. Per tant, també 
anuncio que votarem en contra d'aquestes esmenes. 

Gr~cies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per a r~plica, té la paraula per part del CDS el Porta-
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veu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES. 

Gracies, Sr President. 

L'únic que jo he de lamentar és la manca d'arguments 
de la majoria per defensar aquesta LIei, i aquesta manca 
d'arguments, aquests jocs malabars que han de fer per justi
ficar el seu vot sÓn el reconeixement impHcit que tenim ta
ta la raó quan deim que aquesta \lei no val per a alIo que 
pretén. Si tot el seu argument es redueix a dir que aquesta 
LJei no pot ser do lenta perqué s'ha fet perqué s'apLiquin les 
lleis anteriors i les lleis anteriors són bones, és una toutolo
gia carent en absolut de base, perqué nosaltres no hem dit 
que aixo sigui una llei per aplicar la !lei anterior, sinó per 
establir una moratoria del compliment de les lleis ante
riors, que és pitjor.Es a dir, que els arguments s'han utilit
zat d'una manera flagrantment inconsistent, la qual cosa és 
la demostració més clara del fet que aquesta Llei efectiva
ment no té defensa i, per tant, ti agralm el que té d'impllcit 
reconeixement dels nostres arguments, Sr Palau. 

Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Nada!. 

EL SR NADAL I AGUIRRE: 

Gracies, Sr President. 

Sr Palau, no han ent~ res, no han ent~ res. Vostes 
mateixos reconeixen que aquesta llei no és bona, que no 
serveix. Vos te ha fet una intervenció que deu haver dit " 
avui m'ha tocat intervenir"; li han "enroscat" el mort a vos
te, coro es diu vulgarment, perqué realment és un mort ha
ver de defensar aquesta Llei, és una Llei que neix marta. 
Nosaltres els hem oferit la nostra col.laboració, els hem dit: 
retirin aquesta Llei, ens oferim a col.laborar amb vost~. 
VostM diuen: no, nosalttes la volero treure amb els nos tres 
vots acceptant que és una llei do lenta, per ventura la !lei 
pitjor que ha sortit d'aquest Parlament en els seus vuit anys 
d'existéncia, la pitjor en t~nica jurídica que ha sortit d'a
quest Parlament i vost~ no fan cap modificació ni una. 

No és ver que vost~ hagin volgut negociar res en Co
missiÓ, en Comissió varen dir: text del Govern i a votar 
sense defensar-lo, varen passar vot a vot el text del Govern, 
no han fet res per millorar aquesta llei. Per tant, vostes as
sumeixen una llei que és impresentable i que va en detri
ment del prestigi d'aquest Parlaroent perqué no es poden 
treure aquestes !leis, el Parlament ha de demostrar més se
rietat i ha de fer una feina més seriosa en la normativa jurí
dica que treu. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació tates les 
esmenes i tots els artides d'aquest Dictamen de Comissió. 

La roecanica haura de ser for~sament article per article i 
esmena per esmena. 

Per tant, comen~ríem per l'esmena de supressió núm. 
550/90, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, a l'article 
primer. 

Sres i Srs Diputats que voten 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, 23. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 
primer tal corn ve al Dictamen de ComissiÓ. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 23. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'article pri
mer tal com ve al Dictamen de Comissió. 

A l'article segon hi ha una esmena de supressió, la 
549/90 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 28. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'esme
na de modificació núm. 486/90, del Grup Parlamentari 
CDS. 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 6, Vots en contra, 
28. Abstencions, 16. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació i passam a votar l'article segon tal 
com ve al Dictamen de Comissió. 
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Sres i Srs Diputals que valen a favor, es valen posar 
drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la VOlaci6: VOlS a favor, 27. Vals en con
tra, 22. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'anicle segon 
que acabam de Solmetre a vOlaci6. 

A l'article tercer hi ha l'esmena de supressi6 núm. 
548/90, del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Vataci6: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 26. No hi ha abstencions. Queda rebutjada I'esmena 
que acabam de sotmetre a vOlació i passam a votar J'article 
tercer tal com ve al Dictamen de Comissió. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la VOlaci6: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 22. No hi ha abstencions. Queda aprovar l'anicle tercer 
segons el Dictamen de Comissió. 

Passam a votar l'esmena de supressió núm. 547/90, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, a J'article quart. 

Sres i Srs Diputats que voten 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, 22. Vots en con
tra, 25. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votaci6. 

Passam a votar l'artiele quart segons el Dictamen de 
Comissió. 

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

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

drcts? 

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vats a favor, 25. Vots en con
tra, 22. No hi ha abstencions. Queda aproval l'artide quart 
segons el Diclamen de la Comissió i passam a votar l'esme
na de supressió 546/90, del Grup Parlamenlari SOCIALIS
TA, a J'article cinque. 

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

" 

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

Abstencions? 

Resultat de la VOlació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena de 
supressió que acabam de solmetre a votació i passam a vo
tar l'article cingué segons el Dictamen de Comissió. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 22. No ,hi ha abstenciQns. Queda aprovat l'article cin
que que acabam de sotmetre a vOlació. 

A I'article sise hi ha una esmena de supressió, la 
545/90 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votacio: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 25. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esmena 
de supressió que acabam de sotmetre a votació i passam a 
votar I'article sise tal com ve al Dictamen de Comissió. 

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

Vots en contra, es valen posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 22. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'article sise 
tal com ve al Dictamen de Comissió. 
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A l'article sete hi ha una esmena de supressió, la 
544/90 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, que procedi
rem a votar. 

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, 22. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acaba m de sotmetre a votació. 

També hi ha l'esmena de modificació núm. 488/90, del 
Grup Parlamentari CDS. 

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

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

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

Resultat de la Votació~ VaIs a favor, 6. Vals en contra, 
25. Abstencions, 16. Queda rebutjada l'esmena de modifi
cació que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
l'article sete segons el Dictamen de Comissió. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: VOLS a favor, 25. Vots en con
tra, 22. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'article sete 
segons el Dictamen de Comissió. 

A l'article vuite hi ha una esmena de supressió, la 
543/90, del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volf{n posar 
c1rels? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: VaLS a favor, 22. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda rebutjada I'esmena de 
supressió que acabam de sotmetre a votacio i passam a vo
tar I'article vuite segons el Dictamen de Comissió. 

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. Vots en con
tra, 22. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'article vuite 
que acabam de sotmetre a votació. 

A l'article nove hi ha una esmena de supressió, la 
542/90, del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 
nove lal com ve al Dictamen de Comissió. 

Sres i Srs Diputats que voten 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. Vots en con
tra, 22. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'article nove 
que acabam de sotmetre a votació. 

A l'article dese del Dictamen de Comissió hi ha una 
es mena de supressió, la 541/90, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA 

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, 22. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de votar i passam a votar l'article dese tal com 
ve al Dictamen de Comissió. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets'! 

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

Abstencions? 
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Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 22. No hi ha abstencions. Queda aproval I'artide dese 
que aeabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena de supressió núm. 540/90, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, a l'article om. 

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, 22. Vots en con
tra 25. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena de 
supressió que aeabam de sotmetre a votació i passam a vo
tar l'article onre tal com ve al Dictamen de Comissió. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 22. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'article onre 
tal com ve al Dictamen de Comissió. 

Passam a votar l'esmena de supressió total, núm. 
539/90, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, a l'article 
dotze. 

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 Votacio: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
539/90, que aeabam de sotmetre a votació i passam a vo
tar. .. Si, Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

GrAcies, Sr President. 

Per una qüestio d'ordre, en relació amb la resta de les 
nos tres esmenes: que s'han redactat en cohertncia amb l'es
mena anterior i la seva incorporació quedaría en contradic
ció amb la resta del text, al qual no ti passaria res, certa
ment, per() en ti, les retiram perqu~ aOO estalviam les vota
cions. 

Gn\cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gmcies, Sr Quetglas, de veritat. 

Retirades les esmenes 492/90 i 494/90 d'aquest article 
12, passam a votar-lo tal com ve al Dictamen de Comissió. 

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

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

Abstencions? '. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 22. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'article núm. 
12 tal com ve al Dictamen de Comissió. 

- Retirada l'esmena de supressió parcial núm. 495/90, a 
petició del Portaveu del Grup Parlamentari CDS, passam a 
votar l'esmena de supressió total núm. 538/90 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA 

Sres i Srs Diputats que votin a favor d'aquesta esmena, 
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, 22. Vots en con
tni, 25. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que aeabam' 'de sotmetre a votació i passam a votar l'article 
núm. 13 tal com ve al Dictamen de Comissió. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 22. No hi ha abstencions, Queda aprovat I'article núm. 
13, tal com ve al Dictamen de Comissió. 

També es dóna per retirada l'esmena 496, que és a I'al
tra fulla, pero també registrada. Passam, idO, a votar l'es
mena de supressió núm. 537/90, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, a l'article núm. 14. 

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, 22. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
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que aeabam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 
núm. 14 tal com ve al Dictamen de Comissió. 

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, 22. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'article 14 tal 
com ve al Dictamen de Comissió. 

A la Disposició Addicional Primera es manté l'esmena 
de supressió núm. 536/90, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que aeabam de sotmetre a votació i passam a votar la Dis
posició Addicional Primera segons el Dictamen de Comis
sió. 

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, 22. No hi ha abstencions. Queda aprovada la Disposi
ció Addicional Primera segons el Dictamen de Comissió i 
passam a votar l'esmena de supressió núm. 535/90, del 
Grup Parlamentan SOCIALISTA. a la Disposició Addicio
nal Segona. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor d'aquesta esme
na, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena de 
supressió que aeabam de votar i passam a votar la Disposi
ció Addicional Segona tal com ve al Dictamen de Comissió. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena de 
supressió que aeabam de votar i passam a votar la Disposi
ció Addicional Segona tal com ve al Dictamen de Comissió. 

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. Vo~ en con
tra, 22. No hi ha abstencions. Queda aprovada la Disposi
ció Addicional Segona segons els Dictamen de Comissió. 

A la Disposició Final i L'Exposició de Motius no hi ha 
esmenes mantengudes. Procedeix sotmetre-les directament 
a votació, que ser~ conjunta si els Srs Portaveus no s'hi 
oposen. 

Sres i Srs Diputa!!> que votin a favor de la Disposició 
Final i l'Exposició de Motius tal com vénen al Dictamen de 
Comissió, 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, 22. No hi ha abstencions. Queden, idó, aprovades la 
Disposició Final i l'Exposició de Motius i amb aquestes, la 
Llei per la qual es crea i es regula el Pla de Moderni1Zació 
d' Allotjaments Turutio> existents a les Illes Balears. 

Sres i Srs Diputats, agraYnt la seva col.laboració en les 
votacions, s'aixeca la Sessió. 

'. 
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