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SUMARI 

1.-) PREGUNTES: 

1) R G.E. núm. 2. 459/90, presentada pel Diputat Sr. Damü} Pons i Pons, del Gmp Parlamentari SOCIALIS
TA, amb la formulació segilent: 
"Ates el deeret 36/88 de 14 d 'abril, pel qual es publiquen al BOCAIB eIs toponims deis municipis de les Illes 
Balears figurant entre aquests Sant Antoni de Portmany i que en el BOCAIB núm. 181 de 31 de juliol del 
1990 apareix el nom del municipi de San Antonio de Porrmany, quina és la denominació focial del municipi 
esmentat?" 

2) R.G.E. núm. 2.300/90, presentada pel Diputat Sr. Sebastiii Serra i Busquels, del Grup Parlamentan: NA· 
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CIONALISTA I D'ESQUERRES, amb La formuLaci6 segl1ent: 
"Té previst la Conselleria que es pugin realitzar a les ILles Balears coronariografies, atesa La importancia d'a
quest servei i a partir d 'una coordina ció entre Govem, Seguretat Social i societats mediques ?". 

3) RGE. núm. 2.461/90, presentada pel Diputat Sr. Valentf VaLenciano; López, del Grup Parlamentar; SO
CIALISTA, amb La formulació segl1ent: 
"Quan pensa eL Govem de la Comunitat Autonoma de les ILLes Balears dur aL ParLament eis criteris generais 
deis pLans de residus excLosos del Pla de Residus Solids Urbans?" 

Il.-) INTERPEL-LACIÓ: 

1) Interpel·Lació RGE. núm. 2.010, presentada pe! Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, 
relativa al grau de compliment deis acords i les reso!ucions presos pel Parlament de les Illes Balears .. 

111.-) PROPOSICIONS NO DE LLEI: 

1) RG.E. núm. 2.000/90, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a l'anul·lació per part del 
Govem de la Comunitat Autonoma de 1 'acord de la Comissió Provincial d 'Urbanisme de juliol del 1990 de de
cLaració d'interes social la construcció del camp de golf i edificacions hoteleres existents annexes a la zona de 
Ca 'n Guilló (Pollenqa). 

2) RG.E. núm. 2.008/90, presentada pel Grup Parlamentari CDS, relativa al programa de prevenció de la SI
DA. 

IV.-) MOCIÓ: 

1) RGE. núm. 2.328/90, presentada pel Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, derivada 
de la interpel·/ació RGE. núm. 1.867/90, relativa a la política turística a les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Comencsam el pIe ordinari per al qual han estat convo
cats segons 1'0rdre del Día que els ha estat repartit. Feta la 
consulta a la Junta de Portaveus per modificar aquest Or
dre del Dia, queda modificat en el sentit que el primer 
punt, que sera el que tractarem ara, sera el que figura com 
a quart a I'Ordre del Dia que ha estat repartit i que es refe
reix a la Moció registrada amb el núm. 2.328/90, presentada 
pel Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, derivada de la interpel·lació núm. 1.867/90, relativa a 
política turística a les Illes Balears. 

IV.-) MOCIÓ R.G.E. NÚM. 2.328/90, PRESENTA
DA PEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, DERIVADA DE LA INTERPEL·LA
CIÓ R.G.E. NÚM. 1.867/90, RELATIVA A POLÍTICA 
TURíSTICA A LES ILLES BALEARS. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per defensar aquesta Moció i per part del Grup NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat 
Sr. Serra, Sebastia. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr. Presídent. Li demanaria que el Secretari 
llegís la Moció. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. El Sr. Secretari té la paraula per Ilegir la Moció 
presentada. 

EL SR. SECRETAR! PRIMER (Gabriel Godino 
Busquets): 

"Moció. 

U.- El GoverI,l de les Illes Balears accelerara un escru
polós compliment de les recomanacions i les resolucions a
provades pel Parlament a partir de l'informe-estudi sobre 
l'oferta turística no legalitzada. 

Dos.- El Govern de les IlIes Balears posara a exposició 
pública el Pla de l'Ordenació de l'Oferta Turística de les 1-
Iles Balears en el termini de trenta dies i agilitara al maxim 
la scva entrada en vigencia. 

Tres.- El Govern de les IlIes Balears acabara l'elabora
ció de les directrius d'ordenació territorial d'acord amb la 
Llei d'Ordenació Territorial en el termini de trenta dies. 
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Quatre.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la 
seva voluntat que la Proposició de Llei de Conservació deIs 
Espais Naturals i d'Intere~ Pais~tgís~ic de les Ill~ .Balears 
estigui aprovada i que entfl en vigenCIa en el termml de dos 

mesos. 

Cinc.- El Govern de les Illes Balears presentanl al Par
lament per a la seva tramitació el projecte de llei de defen
sa del turista en el ter mini de quinze dies. 

Sis.- La Conselleria de Turisme remodelara el Consell 
de Turisme, per tal que en formin part una representació 
important de treballadors del sector de l'hosteleria i de 1'0-
ferta complementaria i li donara un major contingut. 

Set.- El Govern de les Illes Balears, a partir de la cons
tatació de I'augment de l'atur en el sector turístic i davant 
el problema que nombrosos treballadors no tendran dret al 
subsidi d'atur, creara una Comissió formada per represen
Lants deis sindicats representatius del sector, de la Conse
Heria de Treball i la de Turisme, així com de l'INEM, per 
tal de trobar sortides a la problemiltica laboral plantejada. 

Vuit.- ELParlament de les Illes Balears insta el Govern 
de I'Estat a incrementar la millora de les infrastructures 
públiques de la Comunitat Autonoma. 

Nou.- El ParlamenL de les Illes Balears reitera al Go
vern de I'Estat la necessitat que es davalli l'IV A al sector 
de l'hosteleria, d'acord amb les orientacions de l'Europa 
comunitaria. 

Deu.- El Govern de les Illes Balears, conscient de la 
problemiltica de l'atur, creixent en el sector del turisme, 
potenciara les aecions destinades a la reindustrialització i al 
sector agrari. 

Onze.- El Govern de les Illes Balears prendra mesures 
urgents per tal de frenar el procés d'urbanització i de des
trueció d'espais naturals, suspendra l'aprovació de nous 
plans parcials que augmentin el sol urbanitzable d'ús turís
tic. 

Dotze.- El Govern de les Illes Balears establira un pro
grama de formació professional i reciclatge de treballadors 
del sector Lurfstic en el termini de dos mesos, per tal que 
enl rí en vigencia ¡'any 1991 i intensificara les actuacions 
in i.ciades." 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

, Gnlcies, Sr. Presiden!. G rad es, Sr. Secreta rio Que no 
s espant i ningú perquc aquesrs dossiers que duim aquí n 
sera n '1' . 

. Utl lLza ts UeglOt document O retalls de mitjans de co-
munlcació, peró sí que es tenen aquí damun t perque 101S 

~~n promeses, declaracions del Sr. Cladera, de! Sr. Ca ñe
as, del Govern, en definitiva, d'aques ta Comunita!. 

Aquesta Moció, llarga, concreta, jo diria que pondera
da és per mor que en el debat de fa quinze dies no tengué
rem unes respostes coherents als envits, als reptes que 
plantejavem al Govern. Nosaltres pensam que la situació 
en aquests moments és complexa, és delicada i que ens ju
gam el futur. Creim amb fermesa que cal no només un de
bat. Ja l'hem fet, en aquest Parlament; ja n'hem fet cinc, 
durant la legislatura. Tots hi hem aportat moltes idees i 
molts de plantejaments i el Sr. Cladera, un més deIs qui -
n'han aportat. 

Pero ens trobam amb una manca de concrecions. Ens 
trobam que hem aprovat moltes coses en aquest Parlament 
i el Govern, sobretot la Conselleria de Turisme, ha tengut 
iniciatives, pero a l'hora de la veritat han estat molt poc 
concretades. Bé és cert que els decrets que voste va fer, Sr. 
Ciad era, deIs metres, bé és cert que el Pla d'Embelliment 
aprovat amb aportacions de tots els Grups Parlamentaris 
estan en fase de realització. Irregular, desigual, pero estan 
en marxa. Pero és més que evident que tenim, pens jo, en 
aquests moments quatre grans reptes, quatre grans bloes te
miHies que pensam que no podem deixar de banda aprovar
los, executar-Ios abans d'acabar aquesta legislatura. Són re
cords, en molts de casos, de coses que ja hem dit, de coses 
que hem discutit, de coses que hem aprovat. Són reptes, en 
definitiva, per a una societat terciaria, terciaritzada, turísti
ca, balearitzada, que volem tirar endavant sense risc, sense 
problemes de crisis que potser que fa quinze dies tots pen
sassim que la sortida de la crisi era molt rélativa. 

Avui, per exemple, anuncia la premsa de Menorca que 
hi ha una campanya de promoció a Alemanya fruit de dava
llar molt el turisme britanic, el turisme angles durant 
aquest any. No entram a discutir en aquests moments cam
panyes, no entram a discutir fallides, no entram a discutir 
problemiltiques que per ventura serien objecte d'amplis de
bats de gabinets i que no hi hauria acords possibles, sinó 
que entram a discutir temes que afecten una realitat insti
tucional, territorial, social, polftica d'Estat i política de Co
munitat Autonoma i que, en definitiva, l'hem de tractar 
amb molta cura perque jugam amb I'economia, jugam amb 
l'atur, jugam, en definitiva, amb el nostre territori, amb les 
nos tres illes. 

El bloc territorial és el primer que ens ha d'ocupar. 
Per que encara no s'han seguit amb rigor les actuacions 
previstes en aquest Parlament de perseguir l'oferta turística 
no legalitzada. Per que el Pla d'Ordenació de l'Oferta Tu
rística encara no esta a informa ció pública per tal que sin
dicats, patronals, grups parlamentaris, grups políties, grups 
d'opinió puguin informar-se, puguin intentar trobar-hi sor
tides i col· laborar des d'un punt de vista constructiu. 
Aquest Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística em sembla 
que per quatre vega des el Govern ha dit que el tenia fet, 
que el presentava, pero no l'ha arribat a presentar. Per que 
les directrius d'ordenació territorial encara no estan engir
golades, no estan en practica? És que el Govern no ho pen
sa fer mai, com a coHectiu? Perque és més que evident que 
aquest debat no pot estar orientat cap a la Conselleria de 
Turisme sinó que va orientat globalment a aspectes turís
ties territorials, de treball, d'economia en general i evident
ment, de presidencia. 

" 
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És més que evident, també, que vos te, Sr. Cladera va 
dir, fa més d'un any i mig, que no s'havien d'aprovar nous 
plans parcials d'ús turístico 1 aixó era una de les sis mesures 
concretes que voste creia que el ConseIl de Govern havia 
de discutir i aprovar. Aquesta mesura, que hauria estat va
lenta, que hauria estat decidida, que hauria estat intentar 
posar el territori en funció, en sintonia d'una economia tu
rística, ens temem que el Govern és incapa~ d'abordar-la i 
una idea que era bona, que hauria pogut esser positiva i es
peran~dora, ha quedat en un no res . 

Ho varem denunciar fa quinze dies i ho hem de reite
rar. Que succeeix amb aIló que anomenam Cataleg d'Espais 
Naturals? El vol la patronal, el volen els grups ecologistes, 
el volem tots els grups parlamentaris, tots en parlam. El 
ConselIer d'Indústria encara no fa una setmana declarava 
que era urgent i necessaria l'aprovació d'aquest Cataleg. 
Peró que succeeix? Les esmenes del Grup POPULAR que 
dóna suport a aquest Govern desvirtuen comple tament allo 
que aquest Parlament havia anat consensuant i havia anat 
debatent. Un Grup que hi havia treballat ha hagut de can
víar, per a vergonya de tots, el seu ponaveu parlamentari. 
Ens temem que d'aquest CatiUeg no en quedara res. De la 
idea inicial constructiva, de la idea inicial institucional i de 
consens que tots els Grups havíem oferit perquc ens juga
vem el futur, perque teníem un repte, una convicció d'avan
~r dins la nostra societat. 

Hem de descon fia r, de lOLes LOles, d 'aques ta po líLica 
d'un Grup que, per una banda consensua i per a ltra banda 
desquaJil1ca la fe ina consensuada. 1 aixó és un repte que 
tendrem i és per a ixo que proposam que baldame.lllla l ve
gada hi haguem de dedicar moltes hores i molla de suo r, 
vo lem que estigui aprovat i en marxa ja, radicalmenl ja. J 
volem una exigencia de LOts nosaltres al respecte. 

Hem de parlar, com és naLUIal, de temes in litucionals. 
No ens basta saber que el Govern , e l Con e lle r de T uri me, 
el Presidenl , es re uneixen amb la patronal o es reune ixen 
amb seClOrs d'empresaris o amb sect.Ors de professio na l , 
No cns bas ta aber que hi ha decla racio ns ¡que hi ha confe
rencies ¡que hi ha documenls que circulen. Nosaltrcs cre im 
que el ConseIl de Turisme, que a la fi va crear el Govern 
per decret i que ha comen~t a treballar, ha d'esser un eix 
vertabrador, d'una vertadera p o lítica van'13da, d'una verta
dera política que apumi a objectius, a as pectes que nosal
tres qualificaríem d'CS la t del benes ta r, que qualificaríem de 
participaci6 d.'emprcsaris, de lreba llado rs j de tecnics i 
d'institucions polítiques. 
-. 

Pero aquest CanselI de Turisme i vos te ho sap molt bé, 
Sr. Canseller, ha anal burocratilzant, ha anat amb poca re
presentació laboral, esta treballant jo diria que amb lenti
tud desesperant. És talment com aquella gran iniciativa que 
fa tres anys vostc tenia, i que té un excel-lcnt estudi elabo
rat, que és la llei dc defensa del turista. Com a imatge d'a
questes Illes, com a imatge d'una important indústria com 
és la turística hauria estat una gran cosa que hagués estat 
en vigencia ja, a hores d'ara aquesta Llei de Defensa del 
Turista. 

Pero que ha succei"! ? És que l'estudi que li han fel e ls 

professors universitaris és dolent? És que la Comunitat 
Económica Europea hi posa dificultats? És que el Govern 
de l'Estat hi posa dificultats? Res no és cen, d'aixo que dic, 
Al contrari: l'estudi pareix que és rigorós, pareix que la Co
munitat Económica Europea permet aquest marge de ma
niobra important i que la política estatal en materia turísti
ca, en tant que es potencil el nostre mercat, en tant que es 
potencil el nostre bon turista i la nostra bona imatge, ten
dría suport í seria institucionalitzada aquesta figura. 

Peró que succeeix? És un repte i una pregunta que no
saltres feim al Govern. Ens agradaria saber per que encara 
no tenim en marxa en realitat i així com toca un ConselI de 
Turisme o una lIei de defensa del turista. 

I entram en e l Lema socia l. Reilcram la problemaLica 
que varem apuntar. Formació professional, rccicla tge de 
profess io nals, a tu r, re indus lria li tzació, agricu llU ra, pacte 
iOlerseclOria l: són temes que s' han de IraCtar jo cree que en 
glol>alitat. No en podcm deixa r cap, perquc si ho feicm, co
metríem errors. En aquests momcnts, I'atur ha crescut en 
el sector del turisme. En aquests moments hi deu haver 
moltes persones que a partir del mes que vc, no tendran 
subsidi d'atur perque els seus contractes han es tat de Lres o 
quatre mesos. Pregunta: que ha fel el Govern sobre el te
ma? Quines previsions té? Ha coordinat qualque actuació, 
la Conselleria de Turisme, amb Presidencia, amb la de Tre
ball? 

Indústria, en la reindustrialització, quin nivell d'activi
tat manté? Quín nivell d'ocupació es fomenta? Agricultura, 
igual. Quina feina coordinada hi ha entre les diverses con-
e lleries d'aqucsl Gove rn sobre e l lema'! 1 fo rmació profes

sio nal, rccicla tge: seguim nornés runb aquells programes de 
la UGT o de Comissio ns Obreres? O és (Iue hi ha noves 
in iciatives, hi ha noves realitats? El reciclatge de treballa
dors, cercar anides als qui s bre n en e l 'eelor del lllrisme, 
ha fe t res, e l nostre Gove rn? O es lam esperanl que venga 
la primavera d'hivern , en la seva plenitud i l'hivern i que 
en lrobem a mb prol>lemcs en el carre r, amb pro blemcs 
que no d~ ilja ningú? Qu~ és, que e. tam espera nL? És que 
no més pensam en prom oció turística ca p a defora per ve u
re que I'empresaria l en general tigui sa tisfet o també tc
nim en compte el problema social deis treballadors, deis 
pe tits comerciants que han tengut problemes perque en
guany no han anatles coses suficientment bé per al sector? 

Respecte del Govern de l'Estat, és més que indubtable 
que s'han de fer dos retre ts globalitzants hores d'ara. Un no 
és el tema del pacte d'Estat. EIs nacionalistes d'esquerra no 
caurem en aquests moments en aquesta debilitat, o en 
aques t problema. El paete d'Es ta t vendrA a mesura que lO
les les illsLitucions ' po jll d'acord, a mesura que hi hagi 
una bO lla coordinació. Vend rel o no vendra. Ara bé: per 
que 110 rc d 'a ra no hem press iOna L enca ra un poc més WtS 
respecte del lema de 1'1VA o respecte <1 1 tema de les in fras
trurtures? Som conscients o no que a Balears les ínfrastruc
tures són deficients, les de tipus social, bilsicament, i que 
cal fer un esfore; de crítica constructiva al Govern de l'Estat 
presenlant propostes per tal que el sector sanitari, que el 
sector de transports en general millori, lambé l'educació, 
etc. 
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A nosaltres ens pareix, per tant, que estam davant un 
conjunt de reptes, que estam davant un executiu que ha tre
ballat en coses. No entram en disquisicions, per exemple, 
d'erobelliments de costa, que tal vegada podríem discutir, 
pen) ja ho farem a altres circumst:\ncies. No en.tram, pe.ro, 
en qüestions d'aquestes o en tasques promoclOnals, smó 
que, en aquests moments, entram en el bessó de dotze pro
blemes que tenim detectats i, sobretot, amb bones idees, 
bons plantejaments del ConselJer, d'alts cirrees, d'idees de 
plantejaments, de reunions, d'est~dis que s'h~n fet, per.o 
ens creguin, el que volem és una fema constructiva, una fei
na en la qual participem tots perque parlam de la nostra 
societat, de la nostra economia, del nostre territori i que, 
en definitiva, oferim ajudes, oferim feina, oferim alterna ti
ves, pero volem realitats. 

Sr. Conseller: voste sap que li hem donat supon en 
moltes d'ocasions, i que li continuarem donant suport quan 
es fan feines, quan es donen alternatives. Voste sap que 
I'Escola Superior de Turisme, la hi hem demanada i hi hem 
donat su port. Vos te sap que hem fet igual amb l'Escola -
d'Hoteleria que, per cen, duu un retard imperdonable, pe
rO que hi hem donat suport i n'hi donarem. Voste sap que 
a altees actuacions promocionals, també hi hem donal su
por!. Pero voste compleixi sobretot alió que ha dit que fa
ria i no vulgui acabar la seva tasca de Conseller en aquesta 
Legislatura sense complir almenys jo diria que t01 allo que 
proposam. Gracies. 

(El Sr. Presidenl s'absenta de la sala i la Sra. Vicepresi
denta primera preside ix el debat.) 

EL SR. PRESIDENT: 

Tiene la palabra el Sr. Conse\ler de Turismo, Sr. Cla
dera. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera 
i C1adera): 

Sra. Presidenta; Sres. i Srs. Diputats; Sr. Serra: en pri
mer lloc, li agraesc molt que no hagi fet ús d'aixó que esta 
tan de moda de la crisi, perque en aquests moments és bo 
de fer utilitzar-ho i fer la demagogia pertinent. Aixo ve una 
mica també al cas perque l'altre dia, que era a la Cambra de 
Comerr; de Barcelona, a una conferencia amb el Ministre 
de Turisme frances, el Ministre de Turisme franees va repe
tir fins que va poder que e\l considerava que era una estu
pidesa xerrar de crisi, que cap governant. de cap país que 
lengués una certa estrategia no admetria públicament mai 
aixo, encara que fos vera. 1 després deia: "que tanmateix, no 
és vera". 

1 a nosaltres per ventura ens convendria, abusant una 
mica de la seva exposició, tenir-ho en compte, totes aques
tes coses que els francesas cuiden amb tant de detall, fins al 
punl que un pobl el lirat per dcvers la Costa Blava, que es 
dlu Gra? té unes banderes que quan les veuen, diuen: 
"Graz, capilC/l mondiale du parfum". A qualsevol cosa li di
ucn "la capital mundial", qua l evol cosa diucn que és la mi
llo r, qualsevol cosa deIs sellS producles és inigualab le. I 110-

Sfl!trc agu l, a la més mlnima, procuram veure i les co 'cs, 

en comptes de dissimular-Ies, sense deixar de reconeixer els 
problemes on són, feim completament a l'enrevés. A posta 
Ji tom a repetir el meu agralment perque no ho hagi utilit
zat, que estaria en el seu dret de fer -ho. 

Quant als temes que proposa la seva Moció, deIs qua
tre bloes, jo li voldría repetir una mica que ha fet la Comu
nitat Autonoma, perque moltes de vega des ens diuen: M, i 
que fan vos tes en aquests moments de dificultats? 1 jo mol
tes de vegades contest que no pensam fer mol tes més coses 
de les que feim, perque les que feim, si es tenen en conside
ració s'enumeren i es fa un seguiment de rendiment que te
ncn, un s'adona que són bastants. No vull tornar a la famo
sa Llei d'Ordenació d'Allotjaments Turístics que va apro
var aquest Parlament per no repetir que l'oferta turística 
que s'ha fet amb aquesta Llei o amb la Llei anterior és infi
nitament superio{ a la que s'ha fet a qualsevol altra part de 
I'Estat espanyol. 

Pero tampoc no vull repetir que aquest Govern, abans 
d'aquesta temporada turística i amb un any d'anticipació de 
negociacions, va tramitar, negociar, convencer els ajunta
ments que fessen els projectes d'embelliment d'infrastruc
tura turística, perque no és una idea amada. Ja vaig explicar 
de que es tractava. Es tracta de, a través d'aquests projec
tes, anar cap a una estrategia clara i definida que les nos
tres zones turístiques puguin reunir les condiciones de qua
litat de vida que tenen els noslres visitants a ca seva. En el 
mateix temps, es va aprovar una Llei de modernització, per 
complementar que l'oferta turística pública i la privada es
tiguin en consonancia. 1 aquesta \lei de modernització, des 
de fa un mes s'ha comen<;at a aplicar, per ordre d'antigui
tat, com va acordar aquest Parlament. 

El Govern també va dur aquí l'aprovaci6 d'una \lei de 
camps de golf amb una rectifica ció, perque forma part de la 
política del Govern que, per a la captaci6 d'un turisme de 
quaJitat, necessitam camps de golf. Podem entrar en discus
sió de si uns camps de golf han d'estar a un \loc o a un al
treo ABo que el Govern té ben cIar i ben rotund que vol 
camps de golf. 1 no renunciar:\ el Govern, mentre pugui, a 
dur una política de captació del turisme de quaJitat basada 
en eIs camps de golf. 

El Govern vol ports esportius i el Govern duu un pla 
director de ports esponius. És discutible que els agradi o 
no els agradi als parlamentaris. Hi ha un període d'al·lega
cions i es pot rectificar aquest pla, si agrada o no agrada, 
pero el Govern vol un pla director de ports esportius, per
que vol fer amarratges per al turisme de qualitat. 1 aixo són 
coses cIares d'una política turística decidida del Govern. 
Bona de desqualificar quan s'utilitzen certs termes, facils i 
de bona manera de convencer a velnats de determinades 
zones, perque a ningú no li agrada que ens [acin un port es
portiu devora ca nostra, perque ens molesta i per tant, la 
reacció immediata és oposar-s'hi i acabam amb el port es
portiu i aOO ho anam traslladant a tates les zones de tal Ba
lears i no feim cap port esportiu. Pero el Govern vol ports 
esportius. 1 a posta fa un pla director. Que les al·legacions 
siguin que hi ha massa amarratges? És discutible. El Go
vern esta disposat a discutir-ha. Que es digui que determi
nades zones no s'hi poden fer? Esta disposat a discutir-ho. 
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Pero no esta disposat a discutir que no s'hagin de fer amar
ratges. 

El Govern fa una Escola d'Hosteleria - i jo les coses, 
les reconec, Sr. Serra - que és el súmmum de les desgracies. 
Ara resulta que hi ha una torre de GESA enmig del solar 
que ens ha retardat les obres perque hem de llevar la torre 
de GESA És un cúmul de circumstancies, pero, escolti, no 
hi puc fer més. Pero l'Escola d'Hosteleria estll subhastada, 
hi ha una empresa constructora que ha tret la subhasta i 
l'ha comen~da a fer. Aquesta escola d'hosteleria té una 
missió fonamental, que és la que voste reclama, que és la 
formació professional i el reciclatge. Sense una gran escola 
d'hosteleria no aconseguirem mai aixo. Nosaltres sortim 
del pas fent cursets, fent acords amb les centrals sindicals 
que, de qualque manera serveixen per a la formació profes
sional, pero que mai no donen el rendiment que donen 
unes grans instaHacions i un professorat competent i que 
pugui donar un nivell d'ensenyament bo. 

1 després estam embarcats en temes importanls, que 
segurament aquest Parlament, l'any que ve o l'altre discuti
d, perque I'avantatge que té aquest Govem és que sempre 
li duu dcvers un any d'avantatge al Parlament. 1 si no, fixin
s'hi. El Govern agafa iniciatives. 1 després vos tes diuen: es
colta, que fa un any que vareu dir aixo i no ho heu feto Pero 
la meya satisfacció és que d'en<;<l que estic aquí dedins, mai 
els grups parlamentaris no ens han anat davant, en el sentit 
d'iniciatives turístiques, em referesc. No em rcferesc a al
tres coses, alerta. Estic parlant d'iniciatives turístiques, n9 
es tic parlant d'altres coses, eh? 

Dic aixo perque avui, la preocupació que té el Govern 
és el tema de la comercialització directa, perque creim que 
és un deis cavalls de batalla grossos que ha sorgit com a 
conseqüencia d'un descens del número de visitants i d'un 
excés d'oferta turística. 1 tat aixó ha prodult una política de 
preus a la baixa que tots vos tes coneixen i que com va dir el 
Sr. Serra l'altra vegada, alló que fa és donar uns resultats de 
tot tipus, dolents per a la primera indústria de Balears. No
saltres estam en la política d'anar a veure els empresaris i 
de dir-los que s'ha de comen~r la comercialització directa. 
1 hem posal una partida pressupostaria important dins els 
pressuposts per dur-la al Parlament a debatre per fomentar 
aquestes associacions empresarials de comercialització di
recta. 

1 ara estam en la directiva de la Comunitat Economica 
Europea, que va sortir per juny, per prendre un acord de 
Govern i enviar a veure si aquesta directiva de la Comuni
tat Económica Europea pot esser ampliada en el sentit que 
aquesta directiva que fa molt de reflex del preu de les va
canees turístiques organitzades per un operador turístic -
perque a fi de comptes, la directiva és una defensa del con
sumidor turístic - i nosaltres, el que volem és que el preu 
del consumidor turístic no només surti, sinó que surti des
glossat quant al que és transport aeri, allotjament turístic, 
transport terrestre i la resta de comissions. Aixo, si s'accep
ta, pot donar \loc a una dinamica nova perque, per primera 
vegada, el consumidor sabra que paga per cada servei que li 
donen. Perque avui, el gran problema que té és que el con
sumidor no sap el que paga i, per tant, no pot comparar si 

el nivell de servei que li donen és bo o no. 

Estam estudiant la possibilitat d'implantar, d'acord 
amb els empresaris de tot el món turístic, un conjunt de 
mesures de serveis turísties per combatre aquesta política 
de preus, perque aquesta política de preus seguramenl ens 
dura, si segueix així, a una disminuació deIs serveis turístics 
i aixó anira en contra de tot el sector, globalment, perque 
les conseqüencies d'imatge són molt dolentes. 

Aixo és el conjunt de coses que fa ... , el resum de la po
lítica turística de la Comunitat Autonoma. 1 hi ha un tema 
important que és el Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística. 
Nosaltres feim el Pla d'Ordenació de ¡'Oferta Turística, 
vos tes ens insisteixen que I'acabem i jo li die que a l'illa de 
Mallorca, en aquesta legislatura haura sortit a informació 
pública. No li vull dir que sigui en el termini d'un mes, per
que voste sap que l'ha d'aprovar la Comissió de Política 
Territorial, inicialment, després ha d'anar a informació pú
blica, després l'ha de tornar a aprovar provisionalmenl 
aquesta Comissió i després I'ha d'aprovar el Consell de Go
yern o Jo crec que el Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística 
dc I'illa de Mallorca, la Conselleria el pot enviar a aquesta 
Comissió en el termini aproximadament d'un mes. 

Em pOl demanar per que s'ha torbat tant. Bé, perquc 
no hem sabut fer més via, perque és un tema complicat, 
perque els temes urbanístics no són senzills i perque, des
graciadament, hi ha poca experiencia en I'elaboració d'a-

- quest ti pus de plans i perque hi ha un gran retard en el dis
seny urbanístic a les Illes Balears d'una manera global. És a 
dir, el tema urbanístic és una cosa relativament moderna, 
dins la nostra societat, no és una cosa de la qual hi hagi uns 
coneixements i una profunditat en el tema. S6n molt poes, 
els especialistes que hi ha en aquest tema. Molt poes. 1 aixo 
fa que no puguis acudir a lantes persones com seria desitja
ble. Aixó ha estat el problema, a pan de lOtes les complica
cions que duu ha ver de fer un eSludi cancret de cada zona, 
comptant els blocs d'apartaments, les segones residencies, 
etc. 

En lOt aixó, li vull dir que les seves propostes de Mo
ció queden practicament contestades amb tot el que li dic. 
Em parla d'altres coses, com és el Calaleg d'Espais Natu
rals, que jo també desitjaria, igual que lOts els represen
tants d'aquesta Cambra, que com més aviat sortís, millor, 
perque jo crec que tothom desitja que acabi el tema deIs es
pais naturals i, per tant, no crec que hi hagi ningú que I'en
tretengui. Que hi hagi opinions distintes deIs graus de pro
teceió que hi ha d'haver? Aixó pot esser un altre assumpte, 
pero no crec que t1¡ hagi ganes de retardar la seva aprova
ció. 

r per fer unes referencies a coses que em deia respecte 
del Consell de Turisme, només li vull dir que voste sap que 
en el Consell de Turisme ha estat molt complex poder 
aprovar el decret perq ue les negociacions amb tots els re
presentants de la societat civil han estat complicades. 1 des
prés, quan l'hem hagul acabat i Ji hem enviat la circular pel 
nomenament de representants a cada grup que estava con
templar dins el Consell, hi ha hagut discrepancies entre cer
tes organitzacions. 
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Peró amb les centrals sindicals no hi ha hagut discre
pancies i aixó li ho die ben cIar, Sr. Serra. Les centrals sin
dicals ni tan sois ens han contestat. Nosaltres els hem de
manat que ens nomenassin els seus representants i les cen
trals sindicals no ens han contestat. Si ens haguessin con
testat que no estan d'acord perque només tenen cine repre
sentants, o per la cosa que sigui, per ventura seria un tema 
a discutir. No cree que un representant més o menys sigui 
importanl. L' impo rtant de l Consell, com voste dei a abans, 
és que hi hagi proposles, que hi l1agi resolucions, que es fa
ci funcionar pc r parl de is qui hi assistesquin, no si és un 
més o un menys. Peró la veritat és que ni UGT ni Comis
sions Obreres ens han contestat per dir "volem un repre
sentant més o menys". 

[ amb la Ilei de defensa del turista, aixó ... , se'm va fer 
una pregunta l'altre dia. Es va treure una directriu per part 
de la Comunitat Económica Europea el juny, que és practi
cament una petita defensa del consumidor turístic, perque 
el consumidor té dret a aixó, el consumidor té dTet a allo 
allrc i aquesta directriu diu que Lots els páisos de la Comu
nilat Económica Europea desenvoluparan aquesta directriu 
en els ambits deIs seus pa·isos. 1 nosaltres esperam que el 
Govcrn espanyol ho faei, peryue només ens faltaria que el 
Govern espanyol faci un desenvolupament d'aquesta direc
triu que practicamcnt sera una lIei de defensa del consumi
dor lurístie i que nosallres, per una altra banda, en tengués
~im una allra. Aixc) és el moLiu pel qual nosaltres no duim 
al Parlamenl l'Avantprojeete de L1ei que tenim redactaL 
pcr la Universitat, i que companim i amb el qual estam lO
talnicnt d'acord, és a dir, no tenim cap discrepancia amb 
aguesL Projecte. Fins i Lot, a les negociacions amb l'Admi
nistraci6 central, el presentarem com a alternativa per al 
cas que l'Administraci6 central en vulgui fer un i nosaltres 
pensam presnetar-Ios el nostre text alternatiu. 

1 aixo, en sÍntesi, és el gue ti puc dir quant' a les pro
postes que [a cn aquesta Moci6; esper que deduexi quines 
poden tenir el supon del Govern i quines no. Molles gra
des. 

EL SR. PRESlDENT: 

G ru pos parlamentarios que quieran intervenir? 

Pur parte del Grupo Parlamentario MIXTO, tiene la 
palat">ra el Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 

Gracics, Sra. Presidenta. Sres. ¡Srs. Diputats: jo, per 
anar en pla rapid i perque és hastan! tard, diré bastant di
reClament el que jo crec que, tal com ho ha presentat el Sr. 
Sena, és hu i cree que paga la pena, dones, que tirem enda
van! rapidament alguns deIs punts que el! aOO demana. 

No tene dubte a donar supon al primer. Crec que ver
taderament s'ha d'aecelerar i escrupolosament, perque per 
a qualque cosa varem [er una reina en aquest Parlament i 
és bo que es reeulli i que sobre ell es treballi. 

En cls segon i tercer pun ts, jo ja he dit diverses vega-

des, Sr. Serra, que quan arribam al moment que voste dic
tamina unes formes d'actuaci6 en un temps determinat, és 
quan jo m'apart de voste en aquest temps determinat, a pe
sar que tengui malta ra6 en molts casos, que ja s'hauria -
d'haver fet, no vull donar 110c a un segon incompliment. 
Per tant, m'hi abstendré; no votaré en contra, pero m'hi 
abstendré perque crec que hi ha coses que, a pesar, insistei
xo, que en molts casos dugui ra6, demanar quelcom impos
sible és tornar a eomell!¡:ar la mateixa roda d'incompliments 
que nosaltres mateixos for~m, aquí, en aquest Parlament, 
continuament en molts casos. Hem posat de vegades a la 
picota actuacions que després, pel que sigui, i en tot cas, ja 
ens ho explicaran en el seu moment, la realitat és que for
~aríem una vegada més a un incompliment gairebé segur. 

El quart punt tampoc no té discussi6. Aquí diria un 
"sí" gros, perque ho hem de dir amb un "sí" molt gros, per
que feia molt de,temps que aixo hauria d'estar resoll i més 
gros impossible. 

En el cinque, estic totalment d'acord amb allo que el 
Sr. Conseller ja ha expressat. Per tant, crec que han d'espe
rar el moment adequal, no hi ha més disCllssi6 i accepto to
talment el que diu el Conseller. 

En el sise, a pan de l'explicaci6 que ha donat el Conse
ller, que, per mi, si aquests Srs. han volgut venir o no venir, 
no és un tema que em preocupa, pero sí die que aixo és un 
decisiCl del Conseller. El Conseller ha de tenir venadera
ment un instrllment d'eficacia i d'ajuda. Per tant, realment, 
si el Conseller avui té un Consell de Turisme determinat, el 
que nosaltres diguem el modifiqui d'aquesta o d'una altra 
forma no és adequat. Jo estic d'acord amb vos te i li deman 
totes les explicacions de la seva actuací6. Si la seva gesti6 
és bona o do lenta, alla els han de ficar. Ara, per aixo ma
teix, com a gerent que pugui esser d'una feina determinada, 
la seva feina és trobar bé els mecanismes que es posi el! 
mateix. 1 els troba, per ventura, en un moment donat, podí
em posar els mecanismes que a vegades poden destorbar al
guna feina. lnsisteixo que no té res a veure amb el pla 
aquest puntual de si hi han d'entrar o no hi hun d'entrar els 
sindicats. No és en a~o, que em fico. Em fico que és un me
canisme que jo, des d'aquí, no m'atreveixo a fer-li modifi
car. Per tant, no en votaré a favor. 

1 a continuaci6 d'a~o he de dir que votaré a favor del 
set, el vuit, el nou, el deu, no a l'onze, no a l'onze i li diré 
per que. L'onze, jo el votaria totalment fins alla on diu "es
pa is naturals" i potscr que el que diré ara pugui esser mal 
interpretat. Miri: jo cree de veritat que s'ha de frenar, s'han-, 
de frenar una quantitat de coses que avui en día es poden 
fer, quantitat de coses que avui en día tenen possibilitats de 
permissos, perque tenen drets adquirits. A~o crec que s'ha 
de frenar. Hi hem de posar molts mitjans, tots els mitjans 
possibles per frenar i si pugués dir el 50% com a mínim del 
que es pot fer - estic parlant del que es pot fer - jo ho faria 
tal d'una. No importaria que hi hagués un deeret, una lIei, 
el que sigui, per comen~r a frenar a tort i a dret, tots els 
drets que avui en dia hi ha adquirits, sense que fossin drets 
que hagin de pagar que a vegades s'han pagat d'amagat. 

Pero en canvi, agafar i dir: "tallem-ho, d'aquesta mane-
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ra", sense opeió a haver de comen~r algun dia, que algull 
dia s'han de comens:<u i de verital, coses ben retes, que en
cara, per mi, no han eomen~t les coses ben reles. Encara 
han de comen~r. 1 amb aixo vul! dit-li, eODl a nonna gene
ral, que jo cree no en el turiSme de Cer el zero, del qual 
molla genl parla. Jo die e l sota zera. Jo die que d'allo que 
avui hi ha projeelal, se n'ha de fer moll manco, quanl a nú
mero de lIilS, molL manco. Perqué. es dramAtic, si veTladc
ramenl es duu a terrne, lot a1l0 que hi ha projeetat. Seria 
drama tic. Per lant, l'objeetiu que jo plantejo és que es du
gui sota zero, pero de cap manera la forma en que. aqui vos
te ha dllu. Pcr tam, diré que no a I'onzc i lambé lOlalment 
d'acord amb el dotze. 

En definitiva, la seva aportaeió amb aquesta Moei6 és 
for<¡:a bona i esperam que el Govern així ho accepti i hi do
ni suport i ho dugui a terme, que és l'important. Graeies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario CDS tiene la pala
bra su Portavoz Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gnlcies, Sra. PI' ¡denta. Cree que és obligaL, abans de 
manifestar la posici6 del nostre Grup sobre la Modó, r fe
rir-nos a la imerv nci6 del onselJer, que ha obert el que 
podríem dir que és un LOrn d'incidencia, i re<:;o rdar, per co
men~1r amb les primercs paraule.s del on eHer, soh re si 
hem de parlar o no hero de parlal de erisi, i dir només <.Iues 
coses: primera, que crec que el primer que va intervenir en 
aquest Parlament a una eomissió d'Economia i Hisenda i 
va anunciar una erisi va esser el Conseller mateix i a més 
amb aquestes paraul~ i ha va recollir la pre msa amb gran 
desplegamcllt de. Litular , perqué. realmem era una visió 
d'una persona molt informada obre el lema que les veia 
venir i va anunciar una crisí turística; i en segona, jo Ii diria 
que aquesta preocupació que voste té i que comparteix amb 
el Mini tre Barrionllevo del poder taurna túrgic de les pa
raules I bauria de LranquiHitzar una mica. Miri: ni durero la 
erisi perque parlem de erisi ni I'evi tarcm pcrque no en par
lem. Si la crisi hi és, és un fet objectiu í ni agreujarem ni a
lIeugerirem la crisi perque en parlem. Cree que deIs proble
mes, n'hem de parlar amb seriositat i tenint-los davant en 
la seva dimensió adequada. Insistim que el primer que va 
parlar del tema va esser el Conseller rnateix. 

'. Hem d'in istir una vegada més que la nostra discrepan-
cia fonamcnla l en relació a la políLica de lUfi me, o pcr es
ser m~ cxaeles, de la política de la onsellcria de Turisme, 
esta en la e rma d'cnlendre aq uesta polftica. n primer 11 c 
- i ho Mm dit molles vcgades - perque vcim que la pOIllica 
de la Consc ll.eria de Turisme és una pOlflica d · coordinada, 
desconnccLada del co njunL de la ponliea del Govcrn que va 
per Iliure, perentendre'ns i que aixo e manifesta de manc
ra molt especial quan per exemple es posa la Conselleria a 
usar instruments que deseoneix, teenicament i políticament. 

Em referese, per exemple, als instruments urbanístics i 
el Sr. ConseIler sap que l'opinió del nostre Grup sobre el 

gran fraeAs de les mesures del mClratge per pla~ es deu fo
namenralment al fel que no I1j havia una coordinació com a 
inslrument urban1stic, que és el que hi havia, que 6s el que 
ha d'esser. L'ú d instruments que dcsconeix, que es lra
dueix: al final de tOl en una politita de gestos, una poHtica 
de declaracions una política d'intenciol1s, pero que al final 
aconsegueix I'efecte eontran al que pretén. 

La ConselIeria de Turisme vol que baixi l'oferta turisti
ca i l'oferta turística se li dispara; la Conselleria de Turisme 
vol con trolar els preus i els preus se li esbuquen; la Conse
Ucria de Turi 'me vol incrementar la qllaIirat i s'esqllcixa la 
quaülat de l'oferta turfSlica i cap in.dicador no ens diu que 
hi hagi un creixement objectiu de la qualitat de la no lfa 
oferta lurfslica. Vol una recolJversió basada en e l dialeg 
amb rcnúncia deis instrumenLs que la lIei posa a l'abast de 
voste com a governant, eom a Admin.i tració pública i voste 
hi renuncia pcr cstahlir un diAleg i <.Icsprés 'esC<lnda lil7,3 
que I.'allre interloclIl r utililzi aqucs d · armamcnt unilate
ral que vQslt fa del que vosle pOI ~ r, que lllilitzi aixa per 
defen ar el. 'eus inlcressos. e l1'cscandalilzéI i eliu: "la cul
pa és de la societat i no és del Govern"; ho ha dit des d'a
questa tribuna. 

A nosallres ens pareix que LOl aix() no és més protlucle 
que la polftica de paraulcs, de gestos, de prom cions, d'a
nuncí , de dir i assenyalar objcctius, de reunir la genL a una 
laula no va després acompanyacla d'una política de deci 
sions preses amb els i11Slrumenls que vos t~, el Govern, té 
perque la llei els hi dóna per inslrumentar una poHLica de 
reconversió i aquí esta l'arrel <.1 el problema i aquf neix 
e l desencís que no so lament lenim nO alu"es com a Grup 
Parlamentari, que aixo esl~ mancaL el'importancia , sinó el 
dcsencis que hi ha sobre el fel que aquesta COl11unital Au
tanoma sigui capa~ d' una vegaoa de planlcja r-se una políti 
ca lUTÍ lica seriosamenl. . 

Una postil·la. Vos te diu: "aquest Parlament, tenc I'or
gull de dir que no s'ha anticipat mai a la política del Go
vern". Miri: ha tengut mala sort, Sr. Conseller. De cara a un 
proxim debat que hi ha en aquest mateix plenari, jo tenc 
aquí preparada una cosa molt simple, pero és significativa 
d'aixo que voste diu. L'any 1987, després d'un debat sobre 
política turística, el Grup Parlamentari CDS va proposar i 
aquest Parlament va aprovar una resoluci6 que deia : "El 
govern remetra al Parlament un porjecte de !lei que reguli 
el dret del turista, les seves garanties", etc., etc. L'any 1987, 
Grup Parlamentari CDS, Diari de Sessions del Parlament. 
L'any 1987. Li donava un termini de sis mesos, lambé apro
vat pel Parlamento Som a rany 90. Ara l'excusa és que hi ha 
una directiva europea, pero és que aixo, I'any 88 podia es
tar aprovat. Per tant, no digui que aquest Parlament no 
s'anticipa perquc, generalment, s'anticipa quasi sempre. 

Ara, per assenyalar la posici6 del naSlre Grup sobre 
les mocions, perque realment es tracta de dotze mocions 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES. En prineipi, nosaltres donarem supon a la seva prac
tica totalitat, pero n'hi vull matisar algunes a les quals no 
donarem suporto 

La primera és la segona. Miri: nasaltres i a més, ho di-
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ré amb un to gairebé ironic per esceptic, no podem donar 
suport que s'agiliti al mmm l'entrada en vigencia del Pla 
d'Ordenació de l'Oferta Turística de les Illes Balears per
que no creim en aquest Pla. Ho varem dir al Parlamento No 
entenem que d'aquest Pla en surti res de bo perque no és 
un Pla ben plantejat. Una altra cosa és que vos tes en recla
min la rapida exposiciÓ pública. E n aixo, hi estadem d'a
cord perque seria un mecanisme de participació que estaria 
bé. Ara, reclamar que s'agilili la eva entrada en vigor, fran
camenl, en som absolutament esceptics. 

La nostra reserva que el Parlament s'autoimposi termi
nis que ta namteix incomplim, en relació a la Llei de Con
servació deis Espais Naturals, perque aixo no dependríl d'u
na declara ció de plenari, dependnl de l'actitud que tenguin 
els ponenls, els membres de la Comissió, els Grups Parla
mentaris davant aquesta Llei i, per tant, realment, no sé, in
dependentment que la votem perque el nostre Grup sí que 
vol que aques ta Llei surti en dos mesos, pero dubta m molt 
de la seva eficacia i ha volíem assenyalar. 

Votarem la núm. 6, també, amb alguna reserva, pero 
no l'assenyalaré per abreujar. La núm. 7: el Govern, en re
lació a aquesta Comissió, per al tema de ¡'atur, ens pareix 
molt importanl. Peró Srs. Nacionalistes i d'Esquerres, a mi 
cm pareix que hi han d'esser els empresaris. Jo ho dic sin
ceramcnl. Em pareix que hi han d'esser els empresaris. És a 
dir, jo cree que es lit molt bé que l'Administració dialogui 
amb sindicats, c"rec que esta molt bé que tengui contactes 
amb l'Administració de l'Estat, amb I'INEM, pero cree que 
els empresaris també hi han d'esser. 

1 per últim, donam supon a la resta. De la núm. 11, 
n'estam absolutament d'acord amb l'esperit, peró és que hi 
ha una cosa que a mi em pareix que no esta ben plantejada 
i per ventura només és un problema gramatical. Quan dé
mana que el Govern suspengui l'aprovació de nous plans 
parcials que augmentin el sol urbanitzable d'ús turístic, ho
me, voste sap perfectament que el mecanisme d'aprovació 
del planejament urbanístic és un mecanisme que amb un 
90% esta arreglat, és a dir, que la iniciativa és municipal i 
que, pcr tanl , menlre no hi hagi I' instrume nt bas ic, que 
a mh aq ues l, ' í que hi es la m a bsolulamcnt d'a~ord , que són 
les directrius d'o rdc nació de l tcrrito ri, que aques tes sí que 
podran irnpo ar limilaeion i condicions al planejame nl ur
banfs tic municipal, fur una accid unilate ra l, en aquesls mo
ments, probablement fora de la lIei, demanant al Govern 
que [aci una acció unilateral, que no tengui un suport legal 
en una qü cs tió que esta absolutament 'reglada ens pareix 
que com a decJaraci6 dc volunlal, que aquestes coses no 
hauricn de passar, esta bé, pero no esta ben expressat en el 
senti! que la Comissió Provincial d'Urbanisme, avíat les 
Comissions lnsulars d'Urbanisme, tenen el seu paper reglat 
'luan ! a I'aprovaci(: de pl a n. pa rcia ls. Tenen e l seu pa per 
ab, Ol ula mcnl fixa t pe r la malCixa Icgislació. Hem d'anar 
all a () n " origin a la pin) midc del pla n jame nt urba ní tic 
municí ¡ml L e n e l cas de la nOS lra o munila t Aut ÓnOma, 
diu t: n Direclriu ' d Orde nació de l T e rrito ri que lamc nta 
blemenl e ncara no lc nim i a mb 3ixó i que coincidim ple na
rncnt, naturalment. Moltcs gracies , Sra. Presidenta. 

EL SR. PRESlD E NT: 

Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, tie
ne la palabra el Diputado Sr. Nada!. 

EL SR. NADAL I AGUIRRE: 

Sra. Presidenta; Sres. i Srs. Diputats: nosaltres, Sr. 
Conseller, no farem la demagogia de parlar de crisi, balda
ment el ministre frances digui que no se n'ha de parlar, bal
dament sigui veritat. No en parlarem. Com voste deia en el 
seu discurs, no volem repetir que el tema de la Llei d'Allot
jaments Turístics ha estat un gran fracas, no volem repetir 
que la Llei de Modernització és espantosa, no volem repe
tir com ha estat de do lenta la Llei de Camps de Golf, no 
volem repetir com sera de dolenta la de POrLS Esportius. 
No ho volem repetir. Deixem-ho anar. No existeix, tot aixo 
no existeix. 

També volem continuar amb el seu discurso Aixó s6n 
les coses "clares i bcn fetcs" que ha fet aquest Govern. 
Realment, avui vos te ha vengut de molt millor humor que 
no ha vengut a!tres vegades. Aixo esta a l'abast de tots els 
Diputats. Jo estic conven<;ut, Sr. Conseller, que han fet 
moltes coses bé a la seva Conselleria i que les coses que 
han fet malarnent o no els han sortit han estat culpa del 
fantasma que ten en. Perque si no, és impossible. 

Les mocions que presenta el Grup NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES jo no sé si són la solució a aquesta crisi 
que no existeix i de la qual no parlarem pus mai més. Jo 
cree que el Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, 
amb la millor voluntat, ha fet un recordatori de temes que 
han estat aprovats altres vega des que hi ha hagut debats so
bre turisme i sobre altres temes. Es parla de l'exposició del 
pla de l'oferta turfstica, es parla de l'informe sobre l'oferta 
turística no legalitzada. És evident que si varen fer tot 
aquell estudi sobre oferta turística no legalitzada era per 
qualque cosa. Si era per cobrar dietes els Diputats, més va
lia que no ho haguessin fet. Si servía per sensibilitzar al 
Govern que existia - que ja ho sabia, el Govern, que ja ho 
sabia, pero no ho podia dir - una oferta turística no legalit
zada, aleshores ja el Govern no ho ha de fer. 

De les mocions que presenten, n'hi ha varies, la 3, la 4, 
1'11, la 8, que són temes més d'ordenació del territori que 
indubtablement estan molt relacionades amb el sector tu
rístic, perque tot esta relacionat, dins la nostra economia, 
amb el sector turístico És evident que són necessaries les di
rectrius d'ordenació territorial. Es evident que la llei de 
conservació d'espais naturals s'ha de fer com abans millor. 
Jo no sé si som prou masoquistes per posar-los quinze dies 
als Diputals que són membres de la Comissió, pero si ells 
ho volen aprovar així, per descomptat que els altres Dipu
tats no hi tenim res a dir. 

Que el Parlament insti el Govern de l'Estat a incre
mentar la millora d'infrastructures públiques de la Comu
nitat Autónoma. Sé, jo no sé quines s6n, aquestes infras
tructures, que depenen encara de l'Administraci6 centra!. 
Poden esser aeroports, poden eser parts, encara de titulari
tat estatal. Jo entenc que en aquestes infrastructures ja hi 
ha una inversió molt forta en aquests moments. Per tant, 
esta bé que es facin, és a dir, no tenim cap inconvenient 
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que es facin aquestes inversions, cree que ja és fan. 

Suspendre nous planejaments nous plans parcials que 
augmenlin el 501 urbanitzable: aixo és un tema que s'ha de
balut mil vegades en aquesl Parlament. Eslam d'acord que 
no es creIn nous espais, é indublable que bi l1a una legisla
ció sobre el sol, que hi ha uns plans generals aprovaLS a tots 
els municipis i que de qualque forma bi ha uoa legisJació a 
la qual ens hem d'atendre. Que convé modificar-la? Que 
convé fer suspensions més gcneralilzades, que convé que 
vénguin les direcLrius d'ordenació terril rial? És evidenl. 
Nosaltres en votarem a favor. 

Que es davallí I'IVA? Crec que el Govern central ja 
s'ha manifestat sobre aquest tema. Davallar l'IV A deis ho
tels de qualre estrelles, deIs hotels de dues i tres estrelles, 
crec que I'rv A que es cobra en el nostre país és més baix 
que el que vigeix a Europa, que crec que és del18%. 

Els ternes de treball, de relacions socials. És evident 
que és necessari que es facin reciclatges, que es faci una la
bor sobre tots aquests treballadors, amb contracte de tem
porada que finalitzen i que no tenen subsidi d'atur durant -
l'hivern. SÓn actuacions que, si hi ha una Conselleria de 
Treball, les hauria de fer. Que no només és una feina de la 
Conselleria de Turismc, que parlam aquí de mocions que -
s'han de fer pero que són labor de tat el Govern. Voste ens 
parla d'una reíndustrialització i del pla de reindustrialitza
ció, en parla m des de fa no sé quants d'anys. 

Per taní, és evident que voste ens ba [el un recordalori 
de temes pendents, lemes imponants, pero lemes pendenLS. 
Nosaltres en votarem a favor perqu~ creim que són temes 
que el Govern ja Muria de Lcnir re OltS, que havia d haver 
plalltejal, no per solucionar la crisi, ¡nó per complir, mol
tes veg~des, amb resolucions ja aprovades per aquesL Parla
ment. Per lant, les seves mocionstendran el nostre suporto 

(El Sr. President es reincorpora a la sessió.) 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CAPÓ 1 GALMÉS: 

Molles gnlcies, r. President. Sres. i Srs. Dipulats: 
abans de manifesLar la po ició del no Ire Grup POPULAR 
a les propostes del Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, a la Moció que avui debatem, que és conseqüent a la 
interpel·lació relativa a la poHtica turística, jo faré unes ob
servacion de caraeter general i després enlrarem pum pe! 
punt aplicam les po lures adients. 

Jo, quan ho he IIcgil, avui al ma tf, í ha he apu ntat , ha
via pOSál que la Moció era una M ció con ' truetiva, Sr. Ser
ra, moll constructiva perquc no és des tructiva la qual cosa 
ja vol dir que cons(Tueix qualque cosa; carregada de bona 
volunlat, mancada de demagogia i electoralisme. Una Mo
ció que no pareixia fera per VOSl(~ pero que rn'havia pare
gul bé. Pero Clesprés, quan l'he sentit - que con li que e: la 

escrit i amb un altre bolígraf - he posat que, després d'ha
ver-lo sentit, si que pareixia feta per voste: un poc de cara a 
la galeria, com quasi sempre. Aixo, no ho podem negar. És 
així. 

Ara be, és Ulla Moció que si ara s'aprovava rOla, els 
dOl7.e punts, vost~ no arreglarien gairebé res, perque el 
Govern quasi tOl ja ho fa. El Govern ja ha ha dit, ja ho lé 
en marxa i quasi tOI són idees que ha agafades al Govern. 
Hem de rccon~ixer que VOSEe, de lur¡srne, en sabia més bé 
poc. Fa una interpe¡'¡ació. El Conseller li contesta amb bo
na fe quasi tol quant sap, fa una classe magistral i vost~, -
plam, plam, els apunta i Ilavors els presenta aquf com una 
moció. No. No. 1 el Govern tanmateix ja ho sapo 

És una Moció que aparentmenl cns arregla lOl, ens 
dei.xaria el món comp 1, queda moll bé per a la premsa. 
En el diaris, avui al matí ha be lIegil, el resum quedava 
m Il bé, perO que de oos, el que es diu de fons, no aporta 
res de nou. Ara si, una cosa que ap na ón lerminis. Ter
minis, terminis i més termínis. A cadascuna hi ha un lermi
ni. I a més a més curtets, com més curts millor. Jo no sé 
amb quina ¡n teneió el posa tan curts. No é si el 11i posa 
pcrque no es puguin e mplir, perque el Govern el faci 
avíat volent complir i s'cquivoqui i ho faci malament o jo 
crec que no, que és per una allra raó, jo cree que ja s'ha 
acosturna t a aquest Govern i com que ja el lé aCQslumat, 
vo l que faci molles coses per lal de guanyar les elcccion i 

- VOS l(~ asscgurar-se quatre anys més en aquesta oposició i 
passar aquest guSt que deuen passar de sempre emp~nyer i 
renyar al Govern, perqu~ ho aprofiten sempre, cada vega
da, per poc motiu que lenguin. I mira, un ja té assegurats 
quatre anys més. Cree que aquesta ser ia la seva intenció. 

Ara, també he dit que era una Moció que esLava carre-
. gada de bona voluntat, una Moeió tan carregada de bona 
voluntat que continua demanant coses al Govern central, 
que cm pareix molt bé. Em pareix de bona voluntat i d'in
nocencia, perque tanmateix fan el que volen pero és bo re
cordar-ho, és ha reconeixer que voste té raó en aquest as
pecte. 

Enlrant ja punt per punl i breument, vull dir que a la 
primera voste ens (Jemana que 'acceleri "un escrupolós 
com plimenl". No la lti podem acceplar per una raó, peque 
si hem d'accelerar, és perque no anam lan aviat com podem 
¡seria rcconeixer una culpa que cree qu n lcnim. Per 
tant, no coincidim amb el que voldrien vo les, pero és que 
ha d'aceelerar és qui duu I'accelerador i qui duu I'accelera
dor a més a més 11a de mirar la carretera, i ha d procurar 
anar tan avial com pugui sense SQ rLir-ne i aixo cree que ha 
feím, per tant, no hi ha culpa de cap cla se. No es pOl ad
mctre una culpabilitat que no existeix. 

Quant a la segona, el pla d'ordenació de l'aferta turís
tica ja Ii ha dit el Co nseller que probablement el podría le
ni r fe! en lrenta díes, perque es coneix que el té moll avan
c;al. I3t, llixo entronca amb el que Ji llavia dit abans, que lol 
estA en marxa. Pero no la 111 pOdem aec ptar tampoc pel [el 
d'un lcrmini, en aixo coincidim amb el Sr. Ricci, de trenla 
dies, que ens pOI our a un incomplimcl1l quan, realmenl, 
que lé més trenta o Irema-dos. 
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Quant a la tercera, 1'elaboració de les directrius d'or
denació territorial, donar un termini de trenta dies a una 
11ei d'aquest ordre, aixo vol dir que es vol proc~ra~ que es 
faci malament, que s'equivoquin, que després SIgUI un de
sastre, perque aixo és impossible. Per tant, també li hem de 
dir que no, perque és impossible. 

Quant a la qU3na, que "el Parlament, la voluntat de la 
Proposició de L1ei de Conservació d'Espais Naturals", ja 
cree que coincideix tothom. Tolhom hi esta d'acord, que el 
CatAleg ha de sortir molt aviat, lOll1om esta d'acord que 
s'ha de fer via, tampoc no importa posar terminis i també li 
he de dir que vagi a la Ponencia qualque vegada, se n'assa
benti una miqueta, perque veura que els retards tampoc no 
són perque es vol. Són perque s'ha d'estudiar, s'ha de pin
lar..., i tanmateix, no hi havia Cataleg i el turisme anava bé. 
Ara resulta que si el turisme no va bé és perque ens falta el 
CatiHeg en un mes. 1 no és aÍXÍ. Un mes més o un mes man
co de Cataleg, val més que esligui ben fet que no frissar 
massa perque estigui mal fet. Tanmateix, el turisme no ho 
nOlara, a molt curt termini, perque fins ara ha anat tan bé, i 
no n'hi havia, de Cataleg. Tampoc no vol que ara s'hagi 
d'espatllar. Si bé el Cataleg és mportant i hi ha voluntat per 
fcr-Io. 

Quant al cinque, que presentara la llei aquesta de de
fensa del turista, ja ho ha explicat. També Ji hem de dir que 
no són més lerminis ¡arnés estam pendents de la directriu 
de la Comunitat Economica Europea, amb la qual cosa jo 
crec que deixem que ens diguin com pot esser. El Govern 
hi esta damunt, ja ha ha dit i no hi ha per que haver de fer 
aixo. 

A la sisena, també li direm que no, per les raons que Ji 
han donat el Conseller. Si han demanat que hi vagin els re
prcsentants sindicals i no hi van, dones també no importa 
parlar -ne pus. 

1 quant a la setena, de crear una comissió formada pels 
reprcsentanls sindicals i de Treball, Turisme i l'INEM i tot 
aixo, resullara que vos te, amb bona voluntat, voldria agili
lar les coses i no té en comple aquella dita que diu: "quan 
vols entretenir un assumpte, nomena una comissió, i si ho 
vols entretenir més, posa una comissió de contraris". Aixü 
no ho ha lengul en compte i a més hem de tenir en compte 
que I'atur tampoc no és culpa noslra. Més ben dil, no és 
culpa nostra solucionar tots els problemes de l'atur. 

Horne, hi ha molts de lemes que jo crec que hi té a 
vcurc el Gnvern de MiHlrid , com és coses de promoció ex· 
lcriors, refred me nl · ) con tipa ts d'economia, que lO! uixo 
¡amb6 du n una s~ric de mesures que apliquen i Lal, que 
dll cn quc hi hagi per ventura un poe més d'alur, perquc el 
turisme va malamenl. com só n les inrraSt ruclures que diu 
VOSlC després. Pcr tam, també li diTem que n 'acccpla. 

Amb la vui lcna, hi CS lam d acord, perque diu que ins
~em el Govern de resta! per íncremenlarla millora de les 
In rra.strucl u res. Jo hi e.':ilicd'aco rd. Era bcn hora. la es ftl ja 
ha dll e l Onscllerquees fa, que p dem insis tir, si vo le ho 
vol. ree que és necessari que hi insistim, a pan de la bro
ma del Partíl Social iS la que ha dit que no sabia quines in -

frastructures faltaven per millor. Ido si no ho saben els d'a
quí, els de Madrid, manco. Pero vaja, és bo recordar-ha i 
anar-ho dient. 

Quant a la novena, que es davalli l'IV A, també és ben 
necessario Esta en marxa. Pareix que aquest assumpte va bé, 
nosaltres també hi donam suport, perque creim que és bo 
per al turisme i no depen de les nos tres competencies. 

1 quant al darrer, industrialització i sector agrari, aixo 
no ha he acabat d'entendre massa, pero sí que m'ha pare
gut que era aferrar-se a un clau ences per allo que, com que 
ara hi ha atur, anem afer indústries i que la gent vagi a 1'a
gricultura. 1 aixo són processos lents, que si bé fugir la gent 
de l'agricultura és un procés més O manco nlpid i mira els 
anys que hem duit, tornar-hi és deu vegades més lent i 
practicament és ·Jmpossible. 1 per altra banda, tampoc no 
ens hem de recordar de Santa Barbara només quan trona. 
És abans. 

1 quant a suspendre l'aprovació deis plans parcials que 
augmentin el sol urbanitzable, m'ho han ac1arít els altres 
ponents, que no ho havia entes, perque jo deia: "els plans 
parcials es fan en el sol urbanitzable", pero vaja, més o 
menys ho he entes, i coincidesc amb quasi tots, que efecti
vament aixo no es pot aprovar, perque hi ha uns drets ad
quirits, hi ha unes Heis a complir, hi ha uns processos, pas
sa als Consells Insulars, les competenci~s d'urbanisme són 
deIs ajuntaments, ara passanl a les 'seccions insulars, etc.,. 
etc. Coincidesc amb tothom que no es pot ajornar, que no 
hi podem donar suport. 

1 a 1'altra, a la dotze, formació professional i reciclatge, 
jo, si lleven els dos mesos, bé, es pot aprovar, pero també 
massa terminis, en aquest tema. 

En definitiva, no hi ha res a dir de la Moció. Crec que, 
com deia abans, era una Moció de bona voluntat, excepte 
que ciar, una vegada que tenim presentada la Moció, 11a
vors l'aprofitam per donar una bona bronca al Govern sen
se que per ventura tengui res a veure amb moltes de les co
ses que li carreguen. 1 és que pass a, en definitiva, Sr. Serra, 
que vos tes no ten en confianc;a en el Govern i n'hi han de 
tenir més, perque el Govern quan fa les coses, és perque ha 
[a en bé de tothom i si hi ha qualque caseta que no els 
agradi, ho han d'assumir com a propi perque no ha fan per 
mal. Ha fan perque vagi bé. Si yostes ha fan així, anirem 
més cap envant, que malta de feina falta i molt pocs són els 
qui en fan. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. La Moció ha estat Harga; el de
bat, també i hem de donar un pare11 de contestes més que 
puntuals. Comenc;aré, per ventura, per la darrera interven
ció. 

Grans aportacions, les del Portaveu del Grup POPU-
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LAR, grans allernatives, un guster de sentir-lo ¡ d'apren
dre. És a dir, és una rea1ilat absoluta. De cada vegada e su
pera. Avui, havia lIcgiL avui al ffialí la Moció, ja ha estal un 
gran avan~. ! a més a més raecil d'errors, farcit d'errors del 
pla de reinduslrialització ap(Ov~ll per aquesl Parlamenl, d,e l 
pacte intersectorial propugna t pel Sr. Cañellas amb el Con
seller de Turi me i altres Con elJers. Sobre la defensa del 
turista, la direclriu comuni taria fa molt de temps que esta 
ja en marxa, i ja fa es((ma que esta envant. Una altra cosa 
distinta és el que ha dil el Conseller, que hi podem estar 
d'acord o no, p ro almcnys els eus errors han estat d'em
pegueir-nos bastant. Aixo és la veritat. Per tant, grans apor
tacions i, en fi, deixem-ho anar, que més val. 

Del Grup SOCIALISTA, sí, Sr. Nadal, nosaltres hem 
fe! un recordatori ampli, coro és natural. No podia sscr 
d'altra manera. Que llem d'anal' a dir altres coses si ja havf
cm debatul moltes qüestion . En l' lVA, Sr. Nadal, no li 
don la raó. És a dir, amb I'IVA hi ha pmblemcs o'eq uipara
ció de I'fV A de 1'8 ta t cspanyol amb l'IVA tle la COllluni
tat Europea, hi ha diferencies entre hotels de diverses cate
goriCl, per lam, dcim equiparació per tal de posar un cosa 
concreta i que sigui a més a més realista. Per tant, qualque 
cosa més que recordatori i insistim molt en la interrelació 
que hi toca haver entre tota acció de govern, inclos sobre
tat el tema d'ordenació territorial. 

Al tema urbanístic si que hi volem donar un emfasi un 
poc més gros. I ara entram en el debat de la imerveneió oel 
CDS i un poe de tol els Grup . Mirin: dia 13 de juliol del 
89, el Conseller de Turismc propugnava . el mesur con
cretes al Consell de Govern. Una, la tercera era la suspen
sió de l'aprovació de 110US plans parcial que duguin un 
augment de sol urbanitzable d'ús turístico No cm menlcixen 
els papers. Aquí estan. Aixo era día 13 de juliol (le l'any 89 
i per tant, aixo implicava una voJunlal del Govcrn que Ila
vors s'havia de traduir, sc sJ,Jposa, que a la Comjssió Provin
cial d'Urbanisme, 'havia de traduir a la Conselleria d'O
bre.c; Públiques, "havia de lraduir en inicialives respecte de 
IOts e ls municipis. Óbviamenl, si aquesta mesura, que dia 
14 de julio! del 89 soni a opinjó pública, s'lIagués fel, 11au
riem evitat, per ventura, algunes eompetencies que han es
tat exagerades aquest estiu en concret. 

T ts ho abem: tU ha hagul problemes de preus ba ixos, 
de més hoslalgcs, és a clir, de més places, i aixo són a lguns 
problemes deLs reals, que, si no hi posa deeididament al 
guna alternaliva, cerlarnCnt són deIs problcmes irresulu 
bIes. Nosaltres, rcspcclcde la temporada propera, tenim un 
cen nivell d'escePlici me. Ens diuen que l · proffiocions a 
Alcmanya aniran bé, pero la verilal és que per altra banda, 
cenes estadisliques que hem utililzat en indiquen que 
l'any que ve no anira millor que cnguany, inó que lli baunl 
ten probleme. qu es podran agreujar. 

Volern també fcr un parell de comentario al Consellcr. 
Cenamcm, Sr. Cladera, vOSt~ sap millar que nosallres, que, 
per excmplc, els opcradors tu rE tics, en la seva majoría , i 
fins i lOl, gen! que comercialili',,8 directament el producle, 
insislcix molt en el terna d'cspais naLUrals. Per lam, nosal 
tres notam a fallar que el Govern digui que és - i ho digui a 
partir d'un criteri turístic - alio que realment s'ha de prote-

gir. Perque el que ha succeH amb les esrnenes amb allo que 
coneixem popularment pel "Cataleg" és una historia real
ment bastant vergonyosa. En aquest sentit, sempre li hem 
demanat el mateix: que ens digui, la Conselleria de Turis
me, els eriteris, que ens digui que podem fer com a gran 
pacte institucional respecte de la tematica turística. 

Voste ens ha fel gracia amb allo que el Govern va molt 
avan~l. Ens ha fet grAcia i bcm rigut tal pero practica
menr, i ha eslat una CO·3 jo cree que j iosa del vespre i la 
vcrilal és que avui I'he nOlal com a més op limisla, com a 
més engresga l, com a més amb ganes de fer coses, perque 
rcalment aquesl estiu, la Conselleria ha lengul una pres~n 

cía Duixa, flaca, que dirien els menorquins i que m'ha re l 
dublar moltes vegaúes si J'estructura d'aques ta C nselleria 
es ta en aquesls moments adequada per rer eo es d'ordena
ció, coses que urtin deis vialges promocional·, les campa
nyes publicitarics. 

Tenc dubtes seriosos de com esta organit7.at el tema 
d'inspecció, lenc dubtes seriosos de lot quant deim d'orde
nació, tenc dubtes seriosos que I'Escola d'Hosteleria de
pengui només de desgracies com el pal de GESA, que em 
pareix que és una reatitat, pero que qualque cosa més pas
sa, qualque altre problema existeix a I'estructura de la seva 
propia Consellcria. 

El lema de la llei de defensa del turista. Jo estic con
ven~ut que a partir de la directriu comuniU\ria es pot per
fectament fer una lleí i que el Govcrn de l'Estat en absolut 
s'hi oposanl. Al con lrari: la recollirA si ereu que és positiv . 
1 és més nns i tal aban de les dircelrius co munitaries ja 
era po. ible. Em parei.x qu és una compet~nd que lenen 
vostes claramenl definida i que, a més, al~ que la Secrela
ria General d'Eslal per al turi me manlé una \fnia de con
sens amb les administracions autonomiques, cm pareix que 
de fel és un tema que' vostes haguessin pogut fer. Peró és 
que els meus comptes no són aquestes, Sr. Cladera. Els 
meus comptes són que hi havia a lguns empresaris que s'o
posaven a una lJei de defensa del luri la i que vo l~, 'luan 
te ni en preparatl'esborrany, hi va havcr gen! que 1 va ve
nir i els va dir: "de cap de les maneres. volem aquesta llei!". 

Per tant, aquí sí que tarnam a entrar en una vella his
toria que són les pressions que I'administració autonomica 
té i nosaltres li hem de dir un pie més el mateix: només és 
el Govern, amb el suport del Parlament, i amb una tasca 
d'unit81, de conjuDció, de consens, que pot esser restrictiu 
daval1l els depredadors del territori, que por esser restriciti
va davanl seClors que no volen complir amb la normativa i 
que, en definitiva, pot elevar la nostra qualitat i preveure 
un [utur molt millor. 

És indubtable, per tanl, que CXislcixen problemcs de 
fans. VOSlC I11'ha sonit, a la seva replica, com I'altre dia. 
una mica. Avui m' ha concretat més que fa quinzc dics. rcc 
que li ho hcm (j'agraír. I VOSI~ sr qu ens ha fel a lgunes 
aponaeions - aixo és vera - a diferencia d'altr · . irllervcn
cions parlamentaries. Pero és ciar, avui no hem vengut a 
discutir els camps de golf o els ports esportius. Així i lOt 
tenguem en compte que les institucions reprcsemades fins i 
tot jo diria a través d'algun deis Diputats o de la majoria 
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d'aquest Parlament prou obstacles posen Consells Insulars, 
ajuntaments, etc., al Pla Director de Ports Esportius, a te
mes de camps de golf, perque hem d'anar alerta que no fos 
cosa que ara aixo fas ¡'única alternativa i que, de fet, en lloc 
d'ordenar, en lloc d'intentar trobar un equilibri, ens troMs
sim amb un contrapunt, ens trobassim creant encara més 
hipoteques de futur. 

1 li posaré, Sr. Cladera, un darrer exemple. En aquest 
Parlament hem debatut de vegades iniciatives de turisme, 
per exemple, esportiu o de turisme cultural. Pero em vaig 
molestar a saber a quin departament del Govern es feia un 
cataleg d'aspectes culturals d'aquestes Illes per potenciar. I 
ho vaig arribar a trobar, curiosament, a Presidencia, al Se
cretari General Tecnic de Presidencia, que estava encarre
gat de fer un petit cataleg de possessions. Jo, la veritat, ho 
vaig trobar tan magre, tan poca cosa, que ja ni m'he atrevit 
a dir-li que comparegui a explicar-ho. Ho vaig trobar una 
coseta escolar, practicament, amb quatre fotografies. Vaig 
dir, si aixo és tata la promoció de política cultural, en fí, 
vaig quedar un poc preocupat. 1 vaig dir, bé, si és que el 
Govern necessita que l'ajudin, que ho digui i li ajudarem, 
sense cap dubte. 1 li ajudarem aportant criteris i feina i no 
importara que ens posin en nomina ni assessors ni dietes. 
Aixo sí que li podem assegurar que estam ben disposats a 
fer feina. 

1 per altra banda, Sr. Ciad era, jo el vull animar. Més 
poca passivitat a la Conselleria, molta dedicació i, en 
aquests moménts, ens pareix que més que veure que va en
davant, qui va endarrera, es tracta d'activar les coses, per
que tots ens hi jugam molt. El nostre Grup, certament, no 
té grans hotels - ni petits - ni tampoc no esta dins els grup 
de pressió, per bé o per mal, aixo ja és una qüestió subjecti
va, pero sí que vol aportar i a la vegada esta ben disposat 
que tots treballem seriosament. Gracíes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació la Moció 
que, pel sentit de les intervencions, pareix que s'haura de 
votar punt per punt. 

POdríem fer dues divisions. Una, les que es refereixen 
al Govern d'aquí, que a totes votaran que no i les del Go
vern central, que votaran que sí i aleshores en sortiríem 
més aviat, no? 

POdrfem votar conjuntament els punts primer, segon, 
tercer, quart i cinque? Em pareix que amb aixo hi ha unani
mital. 

No? No n'hi ha, diu la Vicepresidenta. 

Votarem les propostes una per una i així no hi haura .. . 
Voste comanda, Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Sr. President, el nostre Grup, indubtablement, creu 
que si no hi ha ningú que demani votació separada de cada 
punt, podem votar-ha tot, o en dos blocs, com voste deia. 

;--

No tenim cap problema. I si hi hagués qualque Grup que 
tengués cap escrúpol per als terminis, que ho digui, i en 
lloc deis quinze dies, que digui quan ho volen fer. Com que 
duim quatre anys i no s'ha fet, aleshores que diguin si el 
problema és de terminis, ens és ben igual, la veritat, sempre 
que sigui dins aquesta legislatura, cIar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Serra, jo li tenc una gran simpatia, pero aixo deis 
quinze dies de termini no hi entra. Per tant, votarem en 
bloc la Moció llevat que qualque Grup demani votació se
parada. 

Sr. Ricci, té la paraula. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr. President. Jo crec vertaderament que s'ha 
de votar un per un, perque sigui com sigui, hi ha d'haver 
una prova del que vol votar cadascun. 1 hi ha punts prou 
importants per votar-los separats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Ricci, es votara en bloc, a excepció d'aquells que es 
demanin que es votin per separat. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 

Sr. President, aleshores, per mi, m'agradaria que fos en 
bloc la 1, la 4, la 7, la 8, la 9, la 10 i la 12. Poden esser bloc. 

EL SR. PRESIDENT: 

Si voste m'ha de dir les que vol separades. El bloc, som 
jo, que el dic. 

(Rialles a la sala. ) 

Voste m'ha de dir les que vol que votem separades, Sr. 
Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 

Jo dic que aquestes poden anar tates juntes. Les altres, 
per mi, són separades. 

EL SR. PRESIDENT: 

No tenc per que fer números. Vos te digui'm les que 
vol separades. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 

Vos te em demana i jo li contesto 

EL SR. PRESIDENT: 

Voste no em contesta allo que jo li deman. Voste di
gui'm les que vol votar per separat. Pero voste em diu les 
que vol votar juntes. Són dues coses distintes. 
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EL SR. RICCI I FEBRER: 

Per separat, vull votar 1'11 i la 6. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ricci. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de les propostes 
núm. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 i 12 de la Moció presentada pel 
Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, 
es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en contra, 
25, 1 abstenció. Queda empatada la votació que acabam de 
fer. 

Repetim la votació: 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en contra, 
25; abstencions 1. Se suspen la sessi6 per un minut. Repeti
rem la votaci6. 

(Pausa.) 

Comen~ la votací6. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor deIs punts pri
mer, segon, tercer, quart, cinque, núms. 7,8,9, 10 i 12 de la 
Mocíó del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en contra, 
25; abstencions, 1. Queda empatada per tercera vegada la 
votaci6. D'acord amb l'article 90.1, que diu: "si novament -
s'hi produ'ia empat, s'entendra rebutjat el dictamen, l'esme
na, el vot particular o la proposició de que es tracti", per 
tant, queden rebutjats els punts que acabam de sotmetre a 
votaci6. 

Passam a votar cls punts núms. 6 i 11 d'aquesta matei
xa Moció. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po-

sar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en contra, 
26; no hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjats també 
aquests altres dos punts de la Moció. 

Sres. i Srs., se suspen la sessió, que continuara dema a 
les 17 h., a les 5 de l'horabaixa. 

(La sessió s'interromp a les 22'30 hores. Recomenqa 
l'endema, 18d'octubredel1990, a les 17'15 hores.) 

EL SR. PRESIDENT: 

Recomen~ la sessió. Passam a tractar el punt assenya
lat amb el núm. 1 de I'Ordre del Dia que ha estat repartit, 
referir a preguntes. 

1.1.-) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2.459/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT IL·LUSTRE SR. DAMIÁ PONS, 
DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el núm. 
2.459/90 sobre el toponim del municipi de Sant Antoni de 
Portmany, té la paraula el Diputat Sr. Damia Pons i Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputars, rany 1983 l'Estatut 
d'Autonomia va establir que la !lengua catalana era la pro
pia de les Illes Balears i tenia el caracter d'oficial, junta
ment amb la castellana. L'article 14 d6na a aquesta Comu
nitat Autonoma la competencia exclusiva i a més, estableix 
que la seva normalització sera, per mandat imperatiu de 
l'Estatut, una tasca deis poders públics de la Comunitat 
Autonoma. 

El 86 es va aprovar, per unanimiLat d'aquest Parla
ment, una Llei de Normalització Lingüística que, a l'artic[e 
14, estableix qu~ els toponims de les Illes Balears tenen 
com a única forma oficial la catalana. D'acord amb aixo, es 
va publicar el Decret 36/88, de 14 d'abril, en el qual s'esta
blia la relació de lOponims deIs municipis i altres nuclis de 
les Illes Balears dins aquesta tasca de normalitzaci6 lingüís
tica, i hi apareixia la forma "Sant Antoni de Portmany". 

Pero, curiosament, hem vist publicat en el Butlletí Ofi
cial de la Comunitat Autónoma, núm. 181 de 31 de juliol 
del 1990 un acord, cree que del Consell de Govern, en el 
qual apareix com a forma oficial una forma híbrida, que és 
"San Antonio de Portmany". Per tant, com a Diputat, i com 
a simple ciutada, que vol enviar les cartes correctament, 
d'acoro amb la forma oficial, deman al Govern quin és el 
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nom oficial d'aquest municipi eivissenc. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula la Sra. Consellera de Cul
tura, Educació i Esports. 

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CiÓ I ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President; Sres., Srs. Diputats; Sr. Damü'l: 
la meya resposta hauria d'esser en aquest moment: "ense
nyi'm aquest ButLLe/í Oficial de la Comunitat Autónoma de 
les llles Balears", perque aguest BOCA lB al gual voste s'ha 
referit, en primer 110c, ti he de dir que és un BOCAlB ine
xistent. La Comunitat Autonoma no ha arribat mai al BO
CAlB núm. 181. 

Voste segurament es deu referir a un BOE, ButLLetí Ofi
cial de l'Esta/, no un BOCAIB i a més a més, no és del 31 
de juliol del 1990, sinó de dia 30 de juliol del 1990. r si vos
te es refereix a aixo, jo ¡i demanaria en primer !loc que fos, 
a ¡'hora de fer les seyes preguntes, més coneret, pergue una 
errada d'aqucst tipus ens [a perdre molt de temps a la meya 
Conselleria i a I'equip de gent que dÓna resposta a les múl
tiples preguntes parlamentaries. 

El nom coneret és el de "Sam Antoni de Portmany". 
Vapassar que, en el Butl/etí, que no és el que vosle em diu, 
sinó l'aitre, hi va haver una errada i la Conselleria Adjunta 
a la Presidencia va remetre rapidament el canvi per error. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat, Sr. Pons. 

EL SR PONS 1 PONS: 

Lleyades les qüestions accidentals de si el ButlLetí és de 
la Comunitat Autonoma o és d'un altre 1I0c, és eyident que 
es ya produir. L'element essencial no és el butlletí en el 
qual va sortir, sinó que la forma va sonir de manera abso
lutament incorrecta. I si aixo fos una errada, hi hauríem 
passat per damunt. Pero com que forma part d'una política 
sistemiltica d'ignorancia lingüística, de la qual podríem ex
hibir moltíssims més documents, creim que no es podia dei
xar per al1. 

Creim que la Comunitat Autonoma, respectant I'arti
ele 14 de I'Estatut, té un mandat imperatiu que és la nor
malització. Per tant, el catala ha d'esser objecte de m'axima 
atenció i no es poden admetre publicacions amb errades i 
sobretot impulsar, com altres, i en tenc una a la ma, en les 
quals fins i tot no s'ha a rribat ni a la normalització no de la 
~lengua, sinó que aquests anties noms franquis~es avui 
]a desapareguts, hi continuen figurant a les publicacions de 
les Illes Balears: el carrer General Franco, per exemple, de 
Manacor no existeix. Existeix el Carrer Major. 

Prcnguin-ne nota, corregeixin, que estam a una epoca 
demowltica i a una epoca de normalitzaciÓ. Molles gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra. ConseIlera de Cultura. 

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS: 

Que estam en epoca democratica, Sr. Pons, no se'n 
descuidi, ens n'hem adonat. 1 de l'errada de "San Antonio 
de Portmany" també ens en vam adonar. Vam demanar que 
se'n fes una correcció. Tots tenim la Llei de Normalització 
Lingüística, també el Decret de toponims i tenim la certesa 
que és aquest, el nom: Sant Antoni de Portmany. 

Li demanaria que, igual que és tan concret i es fixa 
tant en unes coses, també es fixés tam en les altres i aixo 
ens estalviaria molta feina. Gracies. 

1.2.-) PREGUNTA RG.E. NÚM. 2.300/90, PRESEN
T ADA PEL DIPUTAT {L· LUSTRE SR SEBASTlÁ SER
RA, DEL GRUP PARLAMENTARl NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta núm. 2.300/90 sobre el servei 
de coronariografies, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia 
Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. És, sense dubtes, el tema de les 
coronariografies, un deis temes sanitaris que ocupen i preo
cupen bastant tant la població en general, que desgraciada
ment en necessita de cada vegada més, d'aquest servei, com 
deIs metges en general, també, que estan preocupats per
que quan un malalt o un hipotetic malalt d'aquestes illes és 
convenient fer-li una coronariografia, s'ha de traslladar, via 
Seguretat Social o via societats mediques o medicina l!iure 
estrictament, a Barcelona, Madrid, i per tant, tenir unes 
despeses importants, tenir, a la vegada, unes llistes d'espera 
moltes de vegades superiors a les racionals. 

És per aixo que es vol formular la pregunta al Govern, 
per veure si, atesa la importancia del servei i que augmen
ten any rera any les persones de Formentera, Eivissa, Me
norca i Mallorca que han d'anar a Barcelona o a Madrid a 
fer-se coronariografies, si no seria possible fer un servei de 
coronariografies, aquí, almenys a nivel! d'illes Balears i que 
aquest servei estas coordinat pel Govern i on Seguretat So
cial i societats mediques hi participassin de tal manera que 
abaratirícm els costos, les molesties deIs malalts i de les se
ves famílies, naturalment i també pensam nosaltres que po
tenciaríem els metges d'aquestes illes que es dediquen a les 
especialitats coronaries, metges que nosaltres creim que ho 
fan bé i que és una especialitat prou potenciadora en 
aquestes ¡Iles. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 
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EL SR CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
TAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gnkies, Sr. President. Un servei de coronariografies o 
d'hemodinAmica és un servei d'alta tecnologia que exigeix 
un personal altament qualificat i amb una casuística impor
tant, que aquí no hi ha. AquesLS serveis, a tot arreu del 
món, es donen i es Can dins poblacions d'a1menys un milió 
d'habitants. Si no, la qualitlH no és prou bona. 

De totes formes, aixo, dins el Pla d'Ordenació Sanita
ria ja aprovat per aquest Parlament, ja es contemplen 
aquests serveis d'alta tecnologia dins hospitals de tercer ni
vello Aquí, l'únic hospital de tercer nivell és Son Dureta i 
per haver-hi aquest servei, s'ha d'optimitzar Son Dureta 
amb la construcció d'altres hospitals. Esperam que prest es
tiguin aquests hospitals en marxa i aquest servei, ubicat alla 
on li toca, que és l'hospital de tercer nivell. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Sí, gracies, Sr. President. El primer matís, sense cap ti
pus de dubtes, és que personal qualificat podria existir a les 
llles, coneixent les especialitats mediques que existeixen i 
coneixent gent que s'cspecialitza i que indubtablemenl 
aquest problema no el tendria. 

Quant al número d'habitants, les Illes, ateses les cir
cumstancies d'insularitat i les circumstancies d'esser un pe
tit univers, certament quedarien al marge, creim nosaltres, 
d'aquests criteris estandarditzats que es refereixen a conti
nents, i per altra banda, qualitat i número d'habitants no és 
una relació excessivament dir-ecta. Ara bé, Sr. Conseller, sí 
bé és cert que en el Pla d'Ordenació Sanitaria parlam -
d'hospitals de tercer nivell, a nosaltres avui en dia ens sem
bla molt més realisla que coordinem esforc;os entre medici
na privada, societats mediques i seguretat social i d'aquesta 
manera sí que ens pareixeria que ubicant-Io a un hospital 
de tercer nivell, tipus Son Dureta, o a una altra banda, que 
hi ha altres lloes com Caubet, I'Hospital General, altres 
hospitals nous que es fan i fins i lot centres de medicina 
privada on també tal vegada es podria acollir aguest servei, 
la veritat és que ens pareixeria important i no deixar-ho no
més dins aquesta alternativa d'hospitals de tercer niveIl a 
un moment en gue ens sembla que és deixar-ho com una 
realitat molt allunyada de les possibilitats actuals. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. ConselIer de Sanitat. 

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

GrAcies, Sr. Presielenl. Miri, la coordinació hospitala
ria és una de les compelencies que lenim. Jo trob estrany, 
de 10les formes, aquesta visi6 de la medicina aprofi lanl to
tes guantes infrasLrucutrcs hi hagi en aquestes liles, la qual 

cosa esta totalment d'acord amb les nostres intencions. De 
totes formes, un servei d'alta tecnología no es pot canviar 
cada parell d'anys. 

NosalLres ho vllrem es tudiar i renim un cstudi fel de la 
possibiliLal d'ubicar un centre de cirurgia pulmonar i canH
aca a I'hospital Joan March i varem desistir perque neccssi· 
la un enLOrn molt superior a un hospital de tercer nivell. 
No nornés és el servei en si, sinó que és LOt I'enlorn que 
l'enrevolta. A pan d'aixo, consta a les actes del Consellln
tenerritorial en el qual jo he demanat que I'únic servei que 
no lenim en aquestes rues és precísament el de cirurgia car
díaca. i se'm va contestar positivamem ¡que eslaven a punl 
de muntar-Io i com a resullat d'aixo, a Son Dureta, djns 
l'any 91 es tA previst muntar 10L un servei d'hemodinamica. 
Moltes gracies. 

1.3.-) PREGUNTA RG.E. NÚM. 2.461/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT ILLUSTRE SR. VALENTÍ VA
LENCIANO DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALIS
TA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 2.461/90 sobre els criteris ge
nerals deis plans de residus exclosos del Pla de Residus SO
lids Urbans, té la paraula el Diputat Sr. Valentí Valenciano 
i López. 

EL SR. V ALENClANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. Ara fa gairebé un any, el mes de 
desembre de l'any 89 aquest Parlament va aprovar els crite
ris generals del Pla Director Sectorial de Residus Solids 
Urbans. Els residus a tractar feien referencia, a I'artide 
quarl, en e l crileri guan, en e l qual C! recollien com a resi
dus a lJactar 10tS aquell a ls quals Ceia re[erencia ¡'article 
2.1 de la Uej de Feros, la Llei 42nS, exceple I'excep tuada 
de lOl aquests residus a tres apartats d'aquest article que 
Can referencia a residus industJials, escombraries, ClC., ele., 
com coneixen els diferents Diputats. 

Co ncretament, rer-erem a aquest tipus de residus, en 
e ls critcris generals aproval per unanirnilat d'aquest Parla
mcm, per tota la Cambra, deien que aques ts residus, els re
sidus exclosos del Pla Director Sectorial serien objectC de 
pinns especffics, la qual cosa significa que hi ha una volun · 
tat per part d'aquesta Cambra que s'enfronti aquest proble
ma. 

Nosallres abe m que és una gü lió problemaLica, és 
una queslió dif[cil, pero, pel fet que sigui pr blematica j dí 
!leíl no hem de deixaJ de fcr-li fronl. Per lam, en aques l 
senti l ve teta aquesta pregunta, una pregunta informativa. 
perquc el Govern informi la Cambra de quan pensa dur 
aquests crilcris general eI 'aq ues!. djferenLS rcsidus que, 
COm prev ¡en els crileris que es van dur aquí, s'han de trac
lar. Grikie$. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller d'Indústria, 
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el Sr. Oliver, també. 

EL CONSELLER D'INDÚSTRIA 1 COMERC; (Gas
par Oliver i Mut): 

Grades, Sr. President. Sr. Valenciano, jo li he de dir 
que no hi ha cap data prevista sobre el tema. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. Nosaltres consideram que és un 
problema que s'hauria d'abordar, a pesar que, com hem co
mentat, sigui una qüestió espinosa i dificil, pero hi hem de 
fer front, perque genera problemes de contaminació i pro
blemes d'altre tipus. A1eshores, creim que seria necessari 
comen«llr a posar ordre en aquest sector. Per exemple, jo 
voldria fer referencia als Diputats que quan es demana 
quantes autoritzacions d'indústries d'activitats generadores 
o importadores de residus toxics, per exemple, hi ha en 
aquestes Illes, la resposta del Govern diu que, ante la com
plejidad de elaborar la información con el detalle, me com
place informarle que hi ha tan tes indústries pero no saben 
exactament ni quines són. 

A1eshores, en aquest sentit, nodemanam que hi hagi 
un coneixement específic d'aquesta resposta pero sí que 
són uns residus que s'han d'abordar. El Parlament va defi
nir en els criteris que va aprovar per unanimitat - repetesc
que s'han de fer. El Parlament ha reflectit la voluntat que 
es faein plans específics i, en aquest sentit, si no hi ha cap 
dada i no hi ha res més, el nostre Grup ja diu que presenta
ra una proposició no de !lei precisament perque es faci per
que creim que és una qüestió que s'ha d'abordar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Comer~ i Indústria . 

EL SR. CONSELLER D'INDÚSTRlA I COMERC; 
(Gaspar Oliver í Mut): 

Gnlcies, Sr. President. Sr. Valenciano, cree que no pre
suposa res que jo li hagi dit que no hi hagi una data concre
ta per presentar aquests criLeris pe rque voste digui que no 
hi hagi voluntat. Voste fa una pregv.nLa, com molt bé ha 
plantejat i una pregunta informa tiva, en la qua l <lema na 
quan pensa el Govern presentar-ho. I voste mateix ha reco
negut que hi ha una voluntat, per pan d'aquest Parlament, 
i cree que vos te també esta conven~ut que hi ha una volun
tat per part d'aquest Conseller que li parla que, efectiva
menL, 10ts els altres residus toxics, industrials o fins i tot de 
medicina siguin i han d'esser objecte d'uns plans i d'uns 
tractaments especials. 

Estam en aquesta voluntat, pero voste, molt hélbil
ment, com sempre, després mescla la pregunta amb una 
COntesta que li varem fer nos al tres arran també d'una pre
gUnta escrita, en la qual ens demanava quantes indústries 

hi havia que importaven o que havien de menester produc
tes potencialment toxics o contaminants. Nosaltres li con
testavem el número d'indústries que n'usen i sabem quines 
indústries hi ha perque les tenim al Registre Industrial. Pe
ro no sabem la quantitat de productes que estan important 
aquestes empreses. Aquí és allo a que em refería, a aquesta 
impossibilitat material de poder tenír prova d'aquestes ma
teries que necessiten aquestes índústries. 

Per resumir, Sr. President, jo crec que no s'han de fer 
mai judicis de valor i presuposar que si en aquests mo
ments no tenim pensada una dada concreta, aixo vulgui dir 
que no tenguem la voluntat política i la consciencia que -
s'han de presentar aquests criteris i aquests plans, com n'es
tam presentant ja d'altres, com és el de res idus solids, com 
és també el deis olis, al qual s'ha donat soludó, com és 
també els fangs. de les depuradores. Cree que anam en 
aquesta línia perÓ d'un en un i de mica en mica. 

Il.-) INTERPEL-LACIÓ R.G.E. NÚM. 2.010/90, 
PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES, RELATIVA AL GRAU 
DE COMPLIMENT DELS ACORDS PRESOS PEL 
PARLAMENT. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el punt primer de I'Ordre del Dia passam al se
gon, que conté la interpel·lació registrada amb el núm. 
2.010/90, presentada pel Grup Parlamentari NACIONA
LISTA I D'ESQUERRES, relativa al grau de compliment 
deIs acords i de les resolucions presos pel Parlament de les 
Illes Balears. Per formular aquesta interpel·lació, i per part 
del Grup interpeHant, té la paraula el Portaveu, Sr. López 
i casas novas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: l'Estatut d'Autono
mia de les Illes Balears, Llei Organica de I'Estat, d'acord 
amb la Constitució espanyola, a l'article 19 assenyala que el 
Parlament representa el poble de les Illes Balears, exerceix 
la potestat legislativa, aprova els pressuposts de la Comuni
tat Autonoma, controla l'acció de govern i exerceix totes 
aquelles competencies que atribueix aquest Estatut, les lleis 
de l'Estat i del mateix Parlament. 

El Sr. capó, ahir, alllarg d'una intervenció seva, recla
mava de l'oposició d'aquest Parlament, que tingués con
fian«ll en el Govern perque el Govern complia. El Grup 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES, sense prejutjar in
tencions o fes, i amb el benefici del dubte, s'ha atracat al 
coneixement deIs compliments o incompliments deIs 
acords parlamentaris i hem intentat destriar el bo de la clo
vella de l'acció de govern i de la nostra obligació, que és 
controlar aquest govern i veure si s'exerceixen les disponi
bilitats, els acords, les resolucions, les proposicions no de 
llei, que aquí s'aproven. 

Día 14 d'octubre de l'any 88, un il·lustre mallorquí, 
que actualment presideix el Congrés de Diputats a les Cor
ts Generals espanyoles, va pronunciar una conferencia dins 
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el cicle "Deu anys de Constitució", que va arganitzar, per 
commemorar aquell aniversari, el Parlament de les Illes. 
Em plau esmentar algunes d'aquestes frases més rellevants 
del Sr. Felix Pons, quan es referia a les virtualitats del siste
ma parlamentari en una democracia representativa: "La de
mocnkia es manifesta de més maneres que no la parlamen
taria, pero per organitzar la convivencia, la democracia en 
un sentit ampli, és el sistema que ofereix major superioritat 
etica i funcional. El Parlament és la institució central, nu
clear d'un sistema democnltica, perque és la institució que 
cristaHitza, que projecta, que aClua, que exerceix els valors 
propis d'una cultura democratica". 1 Felix Pons Irazazabal 
afegeix una cosa molt important i és que "la democracia és 
una cultura, no només un conjunt de regles. És un conjunl 
d'habits, és un conjunt de convic.:cions que ha d'impregnar 
tata la vida de la socielal i la conducLa deIs ciuladans, de 
les institucions socials i, per descomplal, deis governs". 

1 avui venim a parlar amb dades concretes que avalin 
les nostres paraules, del capteniment, de la conducta del 
Govern de les Illes Balears respecte deIs acords, les resolu
cions del Parlament i també a l'actitud davant les soHici
tuds d'informació, de preguntes que es produeixen en 
aquesta Cambra. 

Ido bé. Podem dir ja, a partir de dadcs moll concreles i 
només analitzam, sense Anim d'exhaustivita l, les preguntes 
amb sol·licitud de res pos la escri la que només el Grup Par
lamentad NACrONALISTA T D'ESQUERRES ha presen.: 
tat, que els resultats que donen, des de 1987 en~ sórf, per 
nosaltres, evidemmen l, ampliament preocupants. 70 pre
guntes que han quedal sense resposta. [ fixin-se bé que és 
curiós que d'aquestes 70, 40 siguin responsabililat practica
ment de respondre a la Conselleria d'Obres Públiques í Or
denació del TerriLOri. 1 és més, diria que d'aquesles 40, la 
majoria ha són en aspectes de prolecció mediambiental, de 
prOlecció de la natura. 

També cultura ofereix un aH grau de silencis que, mi
rin per on nosaltres no ho v ldrfem, perO poden esdevenir 
SOSpilOSOS. Amb greu irrilació d'alguns Diputals o d'algun 
membre del Govem, es va uaclar cn aq uesta Cambra un te
ma com el de la compra, per part de la Societat Arquelogi
ca Lul-liana i amb una subvenció del Govern de la Comuni
tat Autonoma, de l'anomenat tresar almohade. Mirin per 
on, encara és l'hora que han de contestar la pregunta de 
quina manera van procedir, quan es va publicar la modifi
cació de eréctil en el Butlletí Oficial de la Comunitac Auto
noma, tal com marca, precisament, la llei pressupostaria, la 
Llei de Pressuposts, que és llei, i per tant, norma obligada. 

És més encara, la resolució 7a., relativa a l'informe de 
la Comís ió Tecnica As es ra de la liquidació de pressu
poSI.~ generals de la Comunitat assenyala que el Oovern li
mitara a l m[nim les modificacions de crMíl ¡que aq uc te! 
s'efeclUaran miljan\'.ant un procediment que pcrme tí oo nei
xer les cau es pcr les raons de nova ap licació pressup su) · 
ria i amb total tran. pareocia. Aquesta transparencia és la 
que posa m en evidencia i deixam aqur com una prova pale
sao 

El Reglament del Parlament, llei, per tant, d'obligat 

compliment per l'executiu, diu que la contestació per escrit 
a les preguntes, dins o fora del període de sessions, haura 
de realitzar-se els vint dies següents al de la comunicació 
d'aquestes al Govern i se'n prorrogara aquesl tcrmini a pe
tició motivada d'aquest i per acord de la Mesa, e te., etc. 
Vostes, com a bons Diputats parlamemaris deuen coneixer 
aquesta !leí i les normes que conté. Ido bé, sapiguen vostes 
que aqueslS vinl dies són sovint, molt sovint, objecte d'in
compliment i en conseqüencia, eJs mateixos Grups Parla
mentaris ens veim obligals a reiterar, a vegades fins a tres o 
quatre vega des la mateixa pregunta. 

PerCl per abreujar, hem de passar ra.pidamelll a les re
so lutions producte de moció, d' una interpeHació o propa
sicions no de IIei. Artiele 154 i article 166 del Reglament de 
la Cambra: "Si una proposició uo de llei o moció pro. pera
va, la comissió que correspongui per raó de la mal~ria en 
controlara el compliment i el Govern, un cop finalitzat el 
termini per donar-hi compliment, compareixera davant la 
comissió csmentada per tal de relre'n comptes, si no es fi
xava termini per a l compli ment", cosa que VQSlCS no volen -
i ho entenc, des del punt de vista de l'cxecutiu - que pasem 
terminis, a leshores, si passaven sis mesos següenl a la 
s ubstunciació, el Govern haura d'cxplicar perque ha incom
pli t n

• 

1 bé, d'incompliment, en aquesta materia, n'hi ha una 
relació inacabable. No lenc prou temps, en tota aquesta 
sessió parlamentaria, abusalll de la generositat del Sr. Pre
sident, faré referencia, si més no, a aIgunes. En sis mesos, 
deiem, día 5 de novembre del 87 es constituid el Consell 
Economic i Social. Només esta constituit verbalment dins 
la Llei de Pressuposts amb una partida de 1.000 pessetes, 
pero obviament, no esta regulat, no esta constituH. 

Que s'ha fel d'aquella probIematica de l'Estat de les 
autonomies, aprovada di3 4 de maig del 88, que instava el 
Govern a valorar l'opinió deIs ciutadans respecte d'aquest 
tema. El si lenci més absolul. 1 abans, molt. El Fons de 
Compensació Interterritorial, per analitzar l'evolució de 
l'atur i la seva incidencia, l'estudi complet deIs moviments 
migratoris, on és, que s'ha fet? L'estudi estructural de les 
mancanee al serveis públics que havia d'avalar la rutura 
L1 ei de serveis mfnims. Que ha passat amb I'estudi de pr -
pccliva deIs efectes i les rerereu sions d'impactes el'entrada 
en vigencia de l'Acta Única Euro pea en el lerrenys socia l, 
eco nClmic laboral, socia l, sociologic, lingürstic, cultural? 
E ns referim a resolucions aprovades. 

1 si anam a política económica, tenim el pla de trans
porlS encara penden!. Sr. Con eller, Ji agraesc que ¡gui 
present en aquesl debat. Prest es complira l'any que ti mar
ca, dia 2 de novembre del 89, la resoludó parlamentaria. 
Que s'ha [el, Sr. Ricci, del seu "Llibre blanc d'indústria de 
les Balears", que vam aprovar dia 2 de novembre del 89 i 
també en el termini d'un any deia que s' havia de presentar, 
en el límit - Sr. Conseller d'Indústria, també agraesc que 
voste hi sigui - d'imcomplir-se aquest mandal pa rlam.emari. 

Pla de desenvolupament regional. Aixó ja és massa. 
Mirin: dia 5 de novembre del 87, resolució posterior al de
bat general d'acci6 política i de govern de la Comunitat 
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Autonoma. Es reitera día 24 de novembre del 88, es torna a 
col·locar dins una resolució día 16 de novembre del 89 i el 
pla de desenvolupament regional, com el pla sectorial d'e
quipaments comercials i tantes altres coses, roman encara 
inedit, impresentat. 

Comunicaci6 sobre l'estat d'ocupaci6 laboral i Huita 
contra l'atur, un tema que a nosaltres, nacíonalistes i d'es
querres, sempre ens ha preocupat. El foment de l'ocupacíó 
agraria, el projecte de llei de financ;ament públic deIs sindi
cats de treballadors í de la petita i mitjana empresa de les 1-
Hes Balears. Que ha passat amb els convenís que havien de 
promoure plans d'ocupacíó per a la joventut, reduir el ni
vell d'atur í lluitar contra el treball submergit? 

Que ha passat, gravíssím incompliment, amb la consti
tució d'un fons de cooperació local i intermunicipal que 
juntament amb els deficits socials i les mancanees d'infras
tructures doni especial prioritat a les inversions en els mu
nicipis que hagin tengut cura a conservar i protegir el patri
moni natural? Aquesta resolució parlamentaria, presentada 
amb diverses fórmules en aquest Parlament, continua es
sent un tema tabú per al Govern de la Comunitat Autono
ma, que prefereix, s'estima més, invertir d'una manera to
lalment no planificada. 

Falta d'inversió sistematica detectada a totes les conse
lleries, que perjudica greument la millora de les infrastruc
tures i deIs serveis de la Comunitat Autonoma. No ho dei m 
des d'aquesta tribuna nosaltres. Ha diu una resolució de la 
Comissió Tecnica Assessora de liquidació deIs pressuposts 
de l'any 85, feta I'octubre del 88. 1 aquí estan encara obres 
sense realitzar del fons de cooperaeió interterritorial de 
l'any 88. La liquidaci6 de pressuposts generals de la Comu
nitat Autonoma del mateix any recomanava amb la maxima 
urgencia l'elaboració d'un inventari patrimonial i de les se
ves variacions. És un tema d'actualitat. Fa quatre dies sor
tia en els mitjans de comunicació que encara no s'ha pre
sentat, malgrat que se'ns hagi anunciat que prest ha seria. 

Un pacte intersectorial anunciat a so de bombo i plate
rets pel President de la Comunitat Autonoma en el debat 
general sobre acció poHtica I'any 88, que havia de casar tu
risme, sector primari, agricultura i ramaderia i indústria és 
encara també un tema inexplorat en aquesta Comunitat 
Autónoma, malgrat l'orientació política que el Parlament 
dóna. 1 si anam a lurisme - i faig malta via perque ahir en 
vam parlar prou - el pla d'ordenació de l'oferta turística, el 
pla de turisme cultural, altra vega da insistim sobre el pla 
d'ordenació de I'oferta turística, que ahir mateix no vam 
podem aprovar la resolució, pero sí vam veure presentat 
una altra vegada. 

No són namés temes de joventut, de cultura i esport, 
d'educació, d'ordenació del medi ambient, de política de 
debats generals d'acció de govern de la Comunitat Autono
ma. Són qüestions tan punyents com que si aquí, en aquest 
Parlament, s'aproven lleis, aquestes lleis haurien d'obligar a 
tots els ciutadans, pero davant de tot, primer que ningú els 
membres del Govern. 1 aquí hi ha una lIei blanca, la Llei de 
Normalització Lingüística. Blanca no només pel color, sinó 
pel compliment que se n'ha fel. No hi ha ni una pagina en-

cara que pugui donar-se per completa. 

Abans, Sr. President, i situl'm en el terreny de l'educai-
00, un incompliment per nosaltres fonamental que indica 
filosofia de fons és el de la xarxa d'escoles de natura. Mil 
pessetes en els pressuposts de la Comunitat Autonoma per 
al 90 no van esser suficients, evidentment que no, per posar 
en marxa una resolució d'aquest Parlament. Pero és que 
promoure la creació de xarxes d'escoles de natura a les Ba
lears posaria probablement en solfa, en discussi6 el proble
ma de I'educació ambiental, que compleix una funció apro
ximadora deIs individus a la comprensió de les interdepen
dencies económiques, polftiques, ecológiques del món mo
dern i la relació entre medi ambient i desenvolupament, co
sa que, evidentment, no agrada a aquest Govern que tant -
s'ha distingit precisament per la destrucció d'arees naturals. 

" 

Faig via perque han passat per aquest Parlament per 
interes social coses impresentables. Em vull referir a la Llei 
d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i posar l'exem
pIe més clarivident del que esta suceeint aquí. Per una ban
da, l'artic\e 24 de la L1ei d'Ordenaci6 assenyala que s'ha de 
fer per a la tramitació deis plans directors sectorials. 1 aquí 
tenim el famós pla director sectorial de ports esportius que, 
com vostes saben perfectament, no exigeix que els ports se 
situ"in en arees on existeixen sois urbans o urbanitzables im
mediats. És a dir, aixó era un criteri general aprovat pel 
Parlament a diferencia del criteri g~neral presentat pel Go
yerno Aquí es va aprovar una COsa. El Govern ha continuat 
fent l'aItra. El Pla no recull la possibilitat que els ajunta
ments puguin acordar majar protecci6 en el seu litoral. No 
ha recull, perque diu que els ajuntaments podran acordar 
major o menor protecció i d'aquesla manera es des natura
litza el mandat parlamentari. El Pla ha alterat les xifres 
previstes en aquest Parlament en una clara adaptaci6 als in
teressos explícits deIs promotors en aquests negocis. El pla 
no atorga el grau de protecció acordat pel Parlament a 
moltes de les platges de les Illes Balears, malgrat que faeem 
a vegades un tema fonamental de la protecció de la platja 
gran i de la platja petita del terme municipal de Ciutadella, 
(els qui ha coneguin, sabran a que em referesc). 

1 abreujanl un poe més, Sr. President, vull acabar tent 
referencia a les contradiccions entre les lleis de declaració 
d'arees naturals d'especial interes i allo que després elabora 
el Govern de les Illes Balears. Per que no ha presentat en
cara, ni ha iniciat, els plans especials que la Ilei preveu, la 
L1ei de Declaració d'Arees Naturals preveu per a les arees 
que han estat declarades aoo. 

Mirin: nosaItres creim que el Parlament ha de deixar 
d'esser una Cambra de la propietat i de la cultura - burgesa, 
óbviament -, com ho era a l'epoca liberal, en el segle XIX. 
Nosaltres pensam en un Parlament molt més modern, pero 
un Parlament capae; d'esser possible alIó que diu la dita po
pular: bou sense cabestol, es lIepa alla on vol. 1 el cabestol 
del Parlament ha de poder incidir damunt el control de 
l'activitat de govern de l'acció de l'executiu. Moltes gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
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Per part del Govern, té la paraula el seu Vicepresi
dent, Sr. Joan Huguet. 

EL VICEPRESIDENT DEL GOVERN (loan Huguet 
i Rotger): 

Gr:lcies, Sr. President; Sres. i Sr . DiputalS: primer de 
tot, i abans de comenc;ar la meya intervenció, v idria agrair 
si ve béJ la darrera part, del bou q uc es Ilepa allA on vol, pe
ro sí que voldria agrair el to inicial de la intervenció del 
Portaveu nacionalista i d'esquerres quant al fet que ha 
exercit, evidentment, una de les funcions que pertoca al 
Parlament i als grups parlamentaris, que és la de control de 
l'executiu i del compliment de les resolucions que aquí es 
dicten. 

També vull fer un inCÍs inicial i és que m'he alegrat en 
el sentit que he vist que no m'havia equivocat quan prepa
rava aquesta resposta, perque jo també he anat a les pre
guntes i no m'he cenyit únicament ¡ exclusiva a les resolu
cions. Perque era necessari coneixer quins eren els límits de 
la queixa del Grup interpel·lant i emmarcar, amb aquest co
neixement, quins havien d'esser els límits, també de la de
fensa. A posta per a¡;o és, com deia en un principi, que la 
interpretació que en faig o que en feim, d'aquesta inter
pel·laci6, és en sentit ampli i entendre, per tant, que l'ex
pressi6 "acords i resolucions" es referien a totes les activi
tats d'impuls d'acció de política i de control del Govern, 
exercides per la Cambra. Crec, ido, que la qüesLi6 que de
batem, com la majoria de temes de la vida~ té diverses cares 
segons l'estat d'obseI\lació que s'utilitizi i, en opinió d'a
quest Govern, el Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, l'estat d'obseI\laci6 que inicia amb la in
terpel·laci6 és un i restat d'obseI\laci6 que posa aquí da
munt té més gruixa, no és només quatre resolucions incom
plides. 

Ja ho varem dir fa un any i mig amb motiu del debat de 
la presa en consideraci6 de la proposició de lIei presentada 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA relativa a control de 
compliment de resolucions. Jo vull dír, en aquest moment, 
que com a Govern hem entes d de sempre, i cree que -
n'hem donat proves, a llo que suposa que la I<)gica ilegítima 
labor des del Parla m III referida a calUrol de I'acció de go
vern. L'hem assumida i cregui'm si li die que l'bem impul-
ada. P lSer n amb tota ali fa eió deis Dipulals d'3<juesl(l 

Cambra. 1 ho hem fel amb un csfor<; notable per complir 
lOl allo que la Cambra, en cxercici de les scves facu lla ls, 
ens ha dictar. 

Pero, a la vegada, cntenem que el Govern esta per dur 
a terme accions que eH mateix ha gestat, que eH mateix ha 
crcat, ¡ que e ll ma lcix ha impulsal o impu[ a élmo I'ex rcid 
de l'acció política i des de les seves propies dire trius polí
liqu' , perque aquesl és !'objectiu i aqucsta 6$ també In 
funció de qual evo I govero. Per a0 enlCnem que la .IOgica 
existencia de lfmils que impedcLxin transformar el Govern 
en simples maquines executoríes ocupades completament a 
rebre directrius i executar-Ies Í a¡;o va en detriment i debili
tat la creacÍó i I'execució de les própies iniciatives del Go
vern, que en exercici de la seva responsabilítat ha de dur a 
terme. 

Aleshores varem mantenir, a través d'una analisi com
parativa, rígorosa, amb altres instancies parlamentaries del 
territori nacional i fins i tot amb les Corts Generals. 1 va
rem dir, en aquelI moment, que ens semblava que els siste
mes de control que establía el Reglament d'aquesta Cam
bra no solament eren suficients sinó que, a més a més, en 
molts de casos, sobrepassaven els propis reglaments d'al
tres cambres legislatives. 

Per tant, per centrar aques! debat, avui exposaré, mit
janc;;ant una serie de dades comparatives, la immensa des
proporci6 d'actuacions de control i d'impuls del Parlament 
en relació amb altrcs parlaments autonomics i fins i tot 
amb les Corts Generals. He de dir que algunes d'aquestes 
comparacions varen esser una sorpresa en analitzar totes i 
cadascuna de les dades, perque en principi no podia pensar 
que ni tan sois les pogués comparar. PerÓ vet aquí que allo 
que era naturalment incomparable es convertí en natural
ment comparable. I així, Srs. Diputats, es va confirmar 
aquella sensaci6 que ja teníem des del Govern des de fa 
temps. Les activitats de control i d'impuls de l'acció políti
ca del Govern exercides des d'alguns grups parlamentaris 
slÍn, en molts de casos, desproporcionades, que no vull dir 
que no siguin legítimes, que s'entengui bé, peró sí despro
porcionades a la gruixa i a les competencies propies d'a
questa Comunitat Autonoma. 

Desproporcionades amb els mllJans pressupostaris 
amb els quals comptam, desproporcionades amb el nivell 
competencial que s'exerceix en aquesta Comunitat Autóno
ma. Crec que és bo reconeixer-ho i no anar per altres ca
mins i afrontar la realitat de frant i a cara oberta, perque el 
compliment puntual de totes aquestes en els terminis de 
temps fixats tendria com a efecte principal i immediat 
l'obstrucció de I'acció de govern, ja que implicaría posar, al 
servei 4'aquesta finalitat, els escassos mitjans personals i 
economicS amb que compta aquest Govern per dur a terme 
les accions públiques. A¡;o, Sres. j Srs. Diputats, no seria al
tra cosa que posar, entenc jo, una trampa allegítim sistema 
democratic i voler substituir una [unció perfectament regla
da del Parlament per una funció executiva que el Parla
ment en aquest cas no té. 

1 vostes, Srs. Diputats, no tenen en compte per a res 
aliÓ que el Govern compleix ni es fixcn tampoc en I'enorme 
i constant increment d'actuacions. Vos LeS no fan cas de la 
dada que de I'any passat a enguany hem passat de 196 a 532 
preguntes amb sol·licitud de resposta escrita. Només amb 
un any. Ido sapiguen que aquest Govern, amb els mateixos 
mitjans que rany passat - perque tots coneixen quins s6n, 
aqucsts mitjans - ha de fer front a tots aquests increments 
d'acci6 d'impuls i control que vostes posen en marxa, que 
legítimament posen en marxa. 

Per tant, en el momen! que hi ha un increment de pre
guntes, un increment de resolucions, un increment de pro
posicions no de llei, un increment de Lotes i cadascuna de 
les actuacions de control al Govern i es compten amb els 
mateixos mitjans humans i economics, només hi queda, per 
donar compliment, posar I'altra part d'aquest binomi, que 
és el temps. En conseqüencia, aquest Govern i la seva ad
ministració dediquen cada vegada més temps a atcndre els 
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seus requeriments i, com a conseqüencia, també molles ve
gades, el temps no és suficient per dur endavant aquesta in
gent tasca de donar compliment a totes i cadascuna de les 
resolucions. 

No es pot dir, cree jo, amb seriositat, que el Govern in
compleix totes les accions i resolucions aprovades pel Par
lament. No es pot dir. Voste ha ressenyat les que no haví
em complit. Jo li puc ressenyar lotes les que han complit. 
Que les han de complir totes? Sí, d'aeord, pero cregui'm 
que no és per falta de voluntat sinó per falta de temps, per 
falta de mitjans. 

Si haguéssim de fer aquesta an:Hisi comparativa, mirin 
per on, el Parlament de Catalunya, una Comunitat Autono
ma amb nivell de competencies, grandaria, complexitat, po
blació i capacitat pressupostaria molt superior al nostre, a 
la legislatura deIs anys 1984/1988, va aprovar un total de 
165 resolucions derivad es de debats, aixi com proposicions 
no de llei . El Parlament balear n'ha aprovat 111, de resolu
cions derivades de proposicions no de lIei, a les quals hem 
de sumar totes les aprovades en debat de política general, 
en debat de política concreta, com financ;ament, turisme, 
ordenació territorial, etc., més les aprovades sobre infor
mes presentats per aquest Govern, elaborats per la Comis
sió no Permanent, més un llarg etcetera. 

Com deuen veure, la desproporció és indubtable, pero 
si m'ho p~rmeten, continuarem ~ontrastant. El Parlament 
de Catalunya va aprovar 30 mocions. El de Balears, 26. El 
Parlament de Catalunya va demanar o va realitzar 576 pre
guntes orals al Govern. El Parlament de les Illes Balears en 
va realitzar, en el mateix període de temps, 567. EIs Dipu
tats del Parlamenl de Catalunya varen demanar per escrit 
gairebé 1.500 preguntes amb resposta escrita. El Parlament 
de Balears, un milenar. Per tant, crec que basta dir com a 
factor indicatiu que el pressupost que gestiona aquest Go
vern deu representar un 2'5% del de la Generalitat. És evi
denllJ.uc a més volum de gestió, a majors dosis i més com
pelencies, hi cap una majar dosi d'impuls i de control a 
aplicar des deIs Governs o des del Parlament cap als go
verns. 

Si aquí hi afegim que agafam un Parlament que té el 
nivell d'activitat, de control, de resolucions quasi semblant 
a la nostra Comunitat, com a primer exemple, la cosa ja no 
té color si la comparació la feim amb altres parlaments. 1 
perque crec que és important que en quedi una prova, hem 
de veure quins pressuposts tenen ~es altres Comunitats Au
tónomes i amb les dades comparaÍives que farem, s'adona
ran en lJ. uina si tuació es troba aq uest Govern per donar 
compliment a totes i cadascuna de les resolucions que aquí 
es fan. 

Andalusia té un bilió de pessetes de pressupost; Cata
lunya, 864 mil milions de pessetes; Valencia, 460 mil; País 
Base, 382; Galfcia, 286; Madrid, 224 mil; Camlries, 165 mil 
milions; Castella-Lleó, 122 mil milions; Castella-La Manxa, 
110 mil milions; Navarra, 85 mil milions; Extremadrua, 65 
mil milions; Astúries 55 mil milions; Múrcia, 51; Aragó, 48; 
Cantabria, número 15, 32; Balears, pressupost del 80-89, 
20; La Rioja, la darrera, 14 mil. 

A partir d'aquests pressuposts, sembla logic i normal 
que cada una d'aquestes activitats anas en funció de la seva 
capacitat de gestió. Vegem quines són aquestes dades i que 
ofereixen. 

Les Corts d'Aragó aprovaren 35 proposicions no de 
\lei al període comparatiu que jo li he fet, d'aquests quatre 
anys: L'assemblea de Madrid n'aprova 17; Caste\la-Lleó, 
32; I'assemblea regional de Múrcia, 22; les Corts de Caste
Ha-La Manxa, 16. El Parlament balear, 111, repetesc. 
Quant a les mocions, el Parlament Balear n'ha aprovades 
26; les Corts d'Aragó, 6; assemblea de Madrid, 12; les Corts 
de Castella-Lleó, 2; assemblea regional de Múrcia, 36; Cas
tella-La Manxa, 1. Efectivament si ha aprovat una moció 
Castella-La Manxa, segurament el seu Govern I'haura com
plida. 1 si n'han aprovades sis, també. 1 si n'han aprovades 
deu, també. 

Si anam a preguntes, llavors sí que ja la comparació és 
infinitament superior a aquesta Comunitat Autónoma que 
a moltes d'altres. Pero per si a~o fos poc, miri quina dada 
més curiosa: aquesta vega da amb l'Estat. La legislatura 
82/86 posa de manifest la desproporció que també hi ha en
tre les actuacions aprovades a les Corts que ha de complir 
el Govern de I'Estat i les aprovades pel Parlament d'aques
ta Comunitat Autónoma. El Govern de l'Estat hagué de fer 
front a 39 resolucions. Nosaltres hem de fer front a més de 
100 resolucions. Les Corts, 10 mocions. Nosaltres, 26, dins 
aquest període de temps. 

Aquestes dades no eximeixen de la responsabilitat de 
donar compliment a totes i cadascuna de les resolucions, 
pero sí que posen en evidencia la magnitud i la despropor
ció que existeix entre el que aquí es fa i el que es fa també a 
altres parlaments, amb legítima actuació deIs grups parla
mentaris, pero també s'ha d'entendre que aquest Govern 
no pot estar únicament i exc\usivament destinat i abocat a 
donar compliment a totes i cadascuna de les resolucions 
que aquí es dicten en els terminis establerts que moltes ve
gades, per si mateix ja se sap que és impossible complir, si
nó que també esta per donar compliment a l'acció legítima 
del Govern. 

Vist a¡;ó crec, Srs. Diputats, que no queda massa cosa 
més a dir. Insistir, a~o sí, i remarcar - creguin-me que ho 
deim amb sinceritat - que aquest Govern ha estat i sera res
pectuós sempre amb aquesta institució parlamentaria per
que no ens fa falta anar a I'Estatut d'Autonomia per saber 
que és la primera institució de la nostra Comunitat Auto
noma i que aquí, en aquest Parlament, hi ha l'autentica re
presentació del poble de les IIles Balears. 1 cregui'm també 
si li dic que aquest Govern no escatimara, perque tampoc 
no ha escatimat mai cap esfor~ per donar compliment a to
tes aquestes propostes, a totes aquestes resolucions que es 
dicten a la Cambra. 

Per tant, Sr. Diputat, tOl i reconeixer, perque s'ha de 
reconeixer, que no s'ha donat compliment a LOtes i cadascu
na de les resolucions d'aquest Parlament, LOt i reconeixer 
que hi ha mancanees a l'hora de complir eerts preeeptes 
que aquí s'han dictat, tot i reconeixer aixo, també li puc dir 
que el grau de compliment en la proporció que en aquest 
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Parlament es dicta és molt superior al grau de compliment 
que en els altres parlaments es dóna amb una proporció 
molt més baixa que la que hi ha aquí. I després puc presen
tar elllistat de tates i cadascuna de les resolucions compli
des. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portaveus deIs Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? 

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

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr. Presidenl. Sres. i Srs. Diputats: després 
d'escoltar el Sr. López Casasnovas i el Sr. Huguet, m'ha 
vengut a la memoria alIo que es diu que el pop menja la 
Hagosta, la llagosta menja la morena o destrossa la morena, 
i la morena destrossa el popo I a0 m'ha donal com a con
clusió d'haver de fer aquí un mea culpa, perque per ventu
ra, en la meya inexperiencia, en sóc molt culpable, del que 
ha explicat el Sr. López en tota la seva raó i del que ha ex
plicat el Sr. Huguet, també en tata la seva raó. 

Dic mea cuLpa per la for<;a que pugui tenir el meu VOl. 

Dic mea culpa perque segurament, amb la sensibilitat ql!e 
m'és característica vaig ajudant contínuament a demanar 
actuacions que per ventura, en pragmatisme pur, no havia 
d'haver fel. No passara mai, aquest cas, a un govern majori
tarí. Li passara a0 a un govern no majoritari. I com que 
aquí tenim un govern no majoritari, el Parlament el pot 
dur a unes obligacions que després no compleix. 1 torn a re
petir que hauria de fer una analisi de mea culpa, si vertade
rament, amb tata la meya bona intenció he jugat a produir 
incompliments. 

Jo tenc dues experiencies, la del Parlament i la deis 
Cansells Insulars. Al Cansell Insular segurament no s'hi in
complirien les coses, perque una majoritaria for<;a. 1 si s'hi 
incomplissin, passarien totalment, com pass en, que qualse
vol proposta de l'oposició tenen majoria, aquí no lenen 
majoria. 1, en no tenir majoria, haurem de tenir molta més 
cura en les nostres decisions i haurem d'esser molt més 
sensibles a no fer actuacions que després no es puguin 
complir. Una vega da més recordo EL petil príncep, quan el 
rei solament manava el que es podia manar. I aquí les pres
sions indeterminades d'uns i altres, que reconec que en al
gun moment he estat incapa¡;; d'aguantar, segurament he fet 
en alguns casos el que no havia d'haver fel. Esper que em 
serveixi de lli<;6 i no repetir-ho. 

Així i tat, repetesc, crec que el Sr. López té raó, crec 
que el Sr. Huguet té raó i crec que els parlamentaris hau
rien de tenir més capacitat de jutjar les possibilitats d'ac
tuació i no intentar, com vaig dir ah ir justament al Conse
Her de Turisme, que no es podia governar el Govern. El 
Govern governa i encara que sigui en minoria, pel bé del 
nostre estimat poble, el qual em digno a representar, per a 
aquest bé, han d'esser més respectuosos amb les possibili
tats que aquest Parlament té. Gracies, Sr. Presidenl. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. TUELLS JUAN: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados: en pri
mer lugar, me permitirá el Grupo interpelante que me diri
ja al mismo para reconocer la oportunidad de la interpela
ción y además felicitarles por la iniciativa después de una 
temporada en que se ha hablado mucho de crisis o no crisis 
turística y de otros factores. Lo cierto es que esta interpela
ción, que hoy estamos debatiendo nos parece, supongo que 
a todos, muy oportuna. Por tanto, nuestra felicitación. 

No habría prácticamente tiempo para no ya debatir o 
simplement comentar sino simplemente relacionar las reso
luciones, acuerdos, preguntas, etc., que no han visto, al me
nos hoy por hoy, todavía, un determinado grado de cumpli
miento. Yo creo que la Mesa, si me permite decirlo, hubie
se podido incluso habilitar un tiempo extra que se nos an
toja estrictamente necesario. Materialmente, es imposible 
que con un mínimo de calma y serenidad podamos entrar 
en un debate aunque sea superficial, sobre cada una de es
tas preguntas, resoluciones, acuerdos adoptados por el Par
lamento y que por una razón u otra no han visto, al menos 
todavía, cumplimiento alguno. 

El sólo y simple hecho de que nosotros relacionemos 
aquellas propuestas nuestras que fueron aprobadas por el 
Parlamento ya nos llevaría un tiempo extra que casi casi es 
imposible más que para una lectura muy rápida y un co
mentario muy superficial porque, insisto, no da tiempo pa
ra más. Lo haremos, lo haremos seguidamente. Pero hay un 
hecho incuestionable. El Sr. Vicepresidente del Govern lo 
ha reconocido. Hay una cantidad de acuerdos muy impor
tantes no cumplidos. Yo no digo que estén incumplidos. 
Digo "no cumplidos", hoy por hoy. Es que la cuestión esta
ría entonces en que estos acuerdos pueden calificarse de 
acuerdos incumplidos, así tal cual, incumplidos, un grado 
de incumplimiento o acuerdos todavía pendientes de cum
plimiento? Parece que el Sr. Vicepresidnele del Govern ha 
dicho pues que no, que queremos cumplir pero no hemos 
tenido tiempo, nos faltan medios personales, materiales, 
etc., etc., y ésta es nuestra voluntad - repito, son sus pala
bras, si no he entendido mal -, el poder cumplir con todos y 
cada uno de los acuerdos, resoluciones, preguntas, etc., que 
el Parlamento, en su labor de impulso y de control de go
bierno, pues nos envía. 

Pero claro, no es suficiente. Porque lo que queda muy 
claro es que llega un momento en cada legislatura, que ha 
pasado ya casi completa, en que nos remitimos a incumpli
miento del año 87, del año 88, del año 89, del año 90. Por 
tanto, no se puede hablar de un retraso simple, de un retra
so considerable. Se puede hablar prácticamente de un re
traso perenne, y por tanto, en ese caso, ya no estamos ante 
una benevolencia que se solicita de "esperen ustedes un po
co". Cuánto hay que esperar? A que acabe esta Legislatura? 
Ustedes nos digan después cuánto es el grado de porcenta
je de cumplimiento e incumplimiento de estas resolucio-
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nes, acuerdos, preguntas, etc. 

Lo cierto es que si hacemos relación exclusivamente de 
las iniciativas del CDS le podré mencionar unas cuantas. 
En el año 87, en noviembre, el debate general sobre políti
ca turística. Bueno, pues fue iniciativa nuestra el proyecto 
de ley de derechos del turista. La cosa es tema de candente 
actualidad. Aún estamos en el año 87. Lo presentamos no
sotros entonces. Los accesos a las playas. Me va usted a dis
culpar que no le lea detenidamente los acuerdos porque es 
que me llevaría un tiempo que casi no dispongo de él. 

En el año 88, las resoluciones relativas al anteproyecto 
del túnel de SÓller, donde hay cuatro puntos, especialmen
te uno de ellos que sí, que en este caso, usted me va a per
mitir que le lea. Cuando se habla concretamente de que "el 
Govern de la Comunidad AutÓnoma exigirá la valoración 
de estudio de impacto ambiental completo y en el que se 
estudiará de manera especial la prospectiva razonada sobre 
la evolución de las variables sociales y económicas del valle 
y el puerto de Sóller corno consencuencia de la construc
ción del túnel proponiendo las medidas para evitar o mini
mizar los impactos negativos, naturalmente. O bien, cuan
do se habla después de "las iniciativas que están a su alcan
ce para que el planeamiento urbanístico de la zona impida 
la degradación urbanística de la zona producida por la pre
sión de la demanda que la construcción del túnel podría in
ducir". O bien después que también deberá haber un espe
cial cuidado sobre las medidas que garanticen la edificación 
urbanística. O por último, cuando dice: "por otra parte, se 
acelerarán los trabajos del plan de ordenación de la Sierra 
de Tramuntana para que su normativa sea vigente cuando 
las obras del túnel estén acabadas". Todo esto - evidente
mente las obras están en proceso- también hay muchas co
sas que tendrían que estar hechas y no lo están. Y no es 
óbice que las obras no estén todavía acabadas. Es que no se 
ha hecho la más mínima previsión al respecto. 

o bien después, el 1S de abril del 88, cuando el debate 
general sobre polftica de ordenación del territorio. Hay tres 
puntos que también le puedo leer muy rápidamente, muy 
resumidamente, que son: "en tanto no se aprueben las di
rectrices de ordenación del territorio, el Govern de la Co
munidad Autónoma promoverá una normativa reguladora 
de los criterios que deberá presidir las ayudas, las subven
ciones y la misma inversión pública propia de infraestructu
ras en todo aquello que sea posible para asegurar una cor
recta política compensatoria y tendente a la eliminación de 
las grandes diferencias en el nivel de vida y que facilite a la 
población la accesibilidad a los equipamientos sanitarios, 
docentes, administrativos, comerciales y de todo tipo". 

Estas tres resoluciones se refieren a los municipios, pe
ro hay una labor de cooperación, de ayuda, de subvención 
por parte del Govern que prácticamente ha quedado en na
da. Otra sería: "el Govern de la Comunidad Autónoma pro
moverá la regulación de las ayudas a los ayuntamientos que 
cometan solos o en colaboración con otras entidades o ins
tituciones la repoblación forestal de los bosques o áreas 
afectadas por incendios en sus respectivos términos munici
pales". O, por fin, "el Govern de la Comunidad Autónoma 
promoverá una reforma de la normativa vigente en materia 

de ayudas a los municipios para obras, abastecimiento y a
provechamiento de aguas para que los municipios con me
nos recursos económicos gozen de una mayor participación 
en la financiación con cargo a la Comunidad Autónoma. 

En mayo del 88, las resoluciones sobre el debate y la fi
nanciación de la Comunidad Autónoma en cuanto a los 
presupuestos de la misma Comunidad en que había unas 
soluciones en que se decía que en esos presupuestos había 
dudas sobre las medidas fiscales para evitar el endeuda
miento. Otro, en noviembre del 88, sobre el debate sobre la 
orientación política general del Govern de la Comunidad 
Autónoma: una encuesta sobre prioridades, que está reite
rada. Bueno, esa encuesta pues posiblemente ustedes ni si
quiera la han publicado todavía. Está reiterada. 

Ya se me ha ~ncendido la luz roja y claro, práctica
mente, no da tiempo a hacer más que una simple relación. 
Otra, en el año 89, sobre la moción relativa a la política ge
neral de concesiones de aguas. O en el año 89, un debate 
general sobre la acción política y de gobierno de la Comu
nidad Autónoma; las resoluciones sobre el reglamento y el 
desarrollo de la Ley de Normalización Lingüística o sobre 
el convenio de transportes marítimos interinsulares, cosa 
que también está prácticamente por hacer. 

Es decir, que hay una cantidad de resoluciones que el 
Sr. Vicepresidente del Govern sim¡2lemente ha dicho: mi
ren ustedes, hay una desproporción. Parece ser que usted 
ha dicho que hay mucha iniciativa parlamentaria para poca 
gestiÓn gubernamental. Eso es lo que yo he entendido. Us
ted ha dicho que el Parlamento sale muy bien ligado en 
comparación con otros parlamentos y el Govern sale muy 
mal parado en comparación con otros gobiernos. Eso es el 
resumen de su intervención, Sr. Vicepresidente, lo siento 
mucho. 

Yo le agradezco, como parlamentario, es que nos haya 
hecho usted elogios pero lo que nos ha dicho usted del Go
vern és que el Govern es muy malo. Es lo que usted ha 
dicho. Le agradezco al Presidente la tolerancia y la benevo
lencia y como está la luz roja encendida, he de acabar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlanetari SOCIALISTA, té la pa
raula el Diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: .. 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats; Sr. Vicepresident: 
aquesta interpel-lació que ha presentat el Grup Parlamen
tari NACIONALISTA I D'ESQUERRES sobre els incom
pliments del Govern de la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears és un tema ampliament reiterat en aquest Par
lament que d'una forma sistematica ha comparegut via pre
guntes, proposicions no de llei, etc., duit bastantes vegades 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA 

El nostre Grup, Sr. Vicepresident, com voste sap i sap 
tata la Cambra, ha sol'licitat i exigit al Govern que com
pleixi mocions, resolucions, proposicions no de llei, etc. i 
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aquesta reiteració i exigencia, també d'una forma reiterada, 
i perdoni que utilitzi així les paraules, ha estat sistematica
ment incomplida, no escoltada. Eren, són, i mentre vostes, 
Srs. del PP governin en aquesta Comunitat Autónoma i 
Déu vulgui que sigui per poc temps, seran recados, com de
ia el Sr. Huguel, a la mare superiora. 1 els recados a la mare 
superiora són recados d'un cert menyspreu al Parlament 
per part del Govern. 

No es pot dir aixo. Quan el Parlament pren un acord o 
una resolució, una de les feines importants del Govern, i el 
Sr. Huguet ens ha dit coses molt curioses - després hi en
trarem - és complir alió que ha dit el Parlament. 1 si no pot 
complir, que pOl esser, explicar al Parlament per que no ha 
complit, cosa que només ha fet el Govern aquelles vegades 
que l'hem duit aquí perqué ho expliqui. Quan un govern no 
pot contestar a una proposició de resolució, el Govern ha 
de fer, dins els terminis marcats, un escrit que digui : "per 
aquestes raons, no puc contestar". Quan no pOI contes tar 
una pregunta, igual. Srs. de l Govern: vostes, aixo, no ho Can 
mai. 

Jo em deman - i cree que s'ho demanen molts de Dipu
tats en aquest Parlament - si és que vostes han fet res. No 
com plir resolucions. Si és que voste.s han governa t en 
aquesta Comunitat Autónoma. Jo cree que s'ho demanen 
molts de Diputats. Es demanen també si realment vos les 
han tengut la consideració que deuen, com a Govern, a 
aquest Parlament o, com que són majoría absoluta, després 
d'esser també reiterat el suport del Diputat únic del Grup 
MIXT, si voste.s ja passen seriosament del que pugui acor
dar aquest Parlament i voten, perque el 90% de les resolu
cions aprovades aquí són votades per voste.s, i voten perque 
no es pugui dir que no estan d'acord amb x o b, peró que 
no tenen la més mínima intenció de complir el que voten. 

També ens demanam i jo ho he demanat mol tes vega
des i ho he repassat, si vos tes han posat en practica els te
mes més substanciosos d'aquelles solucions - i aixó també 
és incompliment, incomplimenl amb els electors - d'aque
Hes solucions que proposaven en el seu programa electoral. 
1 els diré i els demostraré que "ni pel folre", s'ho han mirat. 
Lógicamente, també ens demanam si tenen intenció de 
complir aIló previst a les Beis que aprova aquest Parlament. 
1 tampoc les compleixen. 

El Sr. López ha fet recompte deis incompliments de 
proposicions i preguntes i resolucions que havia proposat 
el Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES. Jo gairebé no les citaré. No em donaría lemps lIegir 
només les preguntes amb resposta escrita. Hauria acabat. 1 
no em donaria temps i no m' interessa. Pero sí, de números, 
n'hi vulI donar un pareIl. Curts. Dues coses, només. 

Preguntes amb resposta escrita que no han contestat: 
el darrer any i mig, 44 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA Peticions de documentació que tampoc no han contes
tat - i no parlo de les peticions de documentació de la Co
missió de Control del Govern del 103, que d'aquestes ja en 
contesten bé poquíssimes -: 27. Resolucions incomplides 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, i aprovades: 30. Co
ses tan importants com I'estudi financer d'obtenció de nous 

ingressos. Només fa dos anys. 1 ens presenten dos projectes 
de Hei d'imposts, qua n abans de presentar, segons aquesta 
resoluci6 qualsevol projecte de llei de nous imposts havien 
de presentar un estudi financer d'obtenció de naus ingres
sos. Ha ha fet? No! Ni els interessa mínimament. És que el 
dolent és que no els interessa mínimament. 

El pla de desenvolupament regional, la creació del 
Consell Económic i Social: per que continuen? Ordenació 
del territori, seria interminable, interminable, fer -los re
compte d'aquestes coses. 

Si anam al seu programa electoral, em permet que li 
faci un parell de recordatoris? Miri: deien voste.s que la 
idea basica era que e ls Consells Insulars havien de posar en 
marxa el principi de subsidiarietat. En aquests Consells, hi 
ha de recaure la majoria de la feina política d'aqucsta Co
munitat Auto noma. Esta bé, aixó. Consell de Govcrn: ente
nem que s'ha d'anar a aconseguir un Consell de Govern tan 
redu'it com sigui possible: el més gros de Lotes les Comuni
tats AuLOnomes. Unificaci6 de competencies en favor deIs 
Consells Insulars, en q üestió de materia de carreteres. Per 
cert, que no va pro posar el Grup Parlamentari SOCIALIS
TA una proposició de llei per a aixó? Vos tes ho tenien en 
el programa. Ni el seu programa ... Jo és que cree que no 
se'lllegeixen, el programa. Ni el seu programa compleixen. 

Lleis: la L1ci d'Ordenació del Territori . TOl el que vos
tes havien de complir ho tenen incomplit. La Llei d'Empre
ses Públiques: hem hagut de demanar la dimissió d'un Con
seller que em sap greu que no sigui aquí - hi era fa un mo
ment - precisament perque no es compleix la Llei d'Empre
ses públiques. Una L1ei capo lada per vostes, sense acceptar 
ni una sola esmena de I'oposició. 1 ni aixÍ són capar;os de 
complir-Ia. L1ei d'Acció Social; jo no sé quantes vegades 
hem escoltat en ·aquest Parlament: duguin tal Pla, que esta 
previst a la L1ei, en duguin tal altre. Podríem esser llarguÍs
sims amb aixo. 

1 ve el Sr. Huguet, puja a aquesta tribuna i ens diu que 
l'activitat de control del Parlament és desproporcionada. 
Realment, Sr. Vicepresident, és l'expressió més insólita que 
jo he escoltat en aquest Parlament. Tenim, els parlamenta
ris, dos mesos per fer control parlamentari de Govern, dos 
mesos cada semestre: quatre mesos. 1 resulta que aquest 
Parlament, Srs. Diputats, a tots els de l'oposició, la meya 
més cordial enhorabona, aquest Parlament fa una activitat 
de control desproporcionada. Mai no és desproporcionada, 
una activitat de control. Mai no és desproporcionada una 
exigencia al Govern perque. compleixi, perque vagi pel camí 
que toca, perque doni comptes. Mai no és desproporciona
da. 

Alló que és desproporcionat, és la inacLivitat del Go
vern, tant en les funcions de gesti6 seves com en les [un
cions de compliment del que diu el Parlament. 1 molt més, 
molt més insólit resulta quan, repassant les resolucions i el 
VOL que han tengut aquestes resolucions resulta que la gran 
majoría de resolucions i mocions, les han votadcs vos tes. 
Sr. Vicepresident, Srs. del Govern del Partit Popular: per 
que. voten aquestes resolucions? Perquc la Cambra no e1s 
pugui dir que no estan d'acord amb aquella o amb aquella 
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cosa. Si vostes no tenen cap interes, i no en tenen, de com
plir les resolucions, el millar que podríen fer és no votar
les, encara que el Sr. representant del Grup MIXT les voti, 
perq ue vostes podrien dir: és que no és una acció de go
vern, intentarem complir-les, pero nosaltres no li donarem 
suporto 

Si em permct un moment, Sr. President, moltes gra
cies. Diu que pareix que l'oposició boicoteja el Govern. No 
s'ha emprat exactament la paraula "boicotejar", pero el po
sam tant contra les cordes que resulla que el Govern no 
podria fer la seva feina, poca, quasi gens, de gestió que li 
toca fer. Si és la que fan, per descomptat la poden fer i els 
en sobra. Complir les Beis, exigir que compleixin les resolu
cions del Parlament no ha estat ni pot esser mai, ni sera 
boicotejar I'acció del Govern. La primera cosa que ha de 
fer un Govern - molt primer que no els ciutadans - és com
plir les Beis. 

Jo l'entenc, Sr. Huguet i amb aixó acabo Voste no tenia 
el més mínim argument per defensar l'indefensable. No te
nia arguments. r ha hagut de sortir com un kamikaze a 
aquesta tribuna a dir el que passa a Catalunya, i a dir-nos 
als Diputats, tal donant un gran encens, que som els Dipu
tats, en aquesta Cambra, els de l'oposició, que més bona 
feina fan de tots els parlaments de l'Estat. Bé. Pero vos te 
no podia justificar la reiterada actitud del Govern. 

AqueiX Govern del PP, Sr. Huguet, es pot definir com 
un govern que ha tengut una actitud distant i molt més des 
que el Sr. Ricci, representant del Grup MIXT els dóna su
port, una actitud distant i displicent amb el Parlamento 
Vostes, el Grup POPULAR, el Govern voten resolucions 
per no complir-Ies. Jo cree - i cree que amb mi, malta gent
que és el pitjor menyspreu que es pot fer a un parlament. 
Votar qualque cosa amb la intenció posterior de no com
plir-Ia. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Sí, gracias, Sr. Presidente. Yo estoy escuchando esta 
interpelación con una sensación que yo creo que es una 
sensación de la que deben de participar los otros Diputa
dos presentes en la Cámara, una sensación de que todo es
to ya lo hemos oido otras veces. 

Se han hecho otras interpelaciones de este tipo, pero 
aunque la interpelación en este caso parecía muy bien 
orientada, porque la interpelación del Grupo NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES es relativa al grado de cumpli
miento de los acuerdos, digo que una vez más se ha caído 
en lo que yo considero injusto, que es hacer una relación 
de incumplimientos, no un balance de cumplimientos e in
cumplimientos. Yo creo que esto es lo que debe hacer la 
Cámara en todo caso: balance. Balance de cumplimientos e 
incumplimientos que nos llevaría seguramente, efectiva
mente, como decía algún portavoz de otro Grupo, a pro-

longar la sesión por encima del tiempo que nos concede 
una simple interpelación. 

El Sr. Vicepresidente ha aludido a la cantidad de asun
tos que en este Parlamento se han tramitado y yo quiero 
decir que efectivamente, la labor de control debe ser per
manente y que a nuestro Grupo le parece muy bien que se 
controle al Govern no solamente en dos periodos de dos 
meses al año sino durante todo el año. Pero una cosa es la 
labor de control y otra cosa es la labor de hostigamiento 
del Govern por medio de un número interminable de reso
luciones. 

El Govern debe cumplir todas las resoluciones que se 
aprueban en el Parlamento, pero el Govern no debe hacer 
solamente eso. El Govern debe, también, gobernar, y go
bernar significa remitir proyectos de ley a la Cámara yeso 
no sé si el Sr. Vicepresidente ha leído el número, pero es, 
desde luego, muy elevado. El Govern debe atender a resol
ver las cuestiones que plantean los proyectos de ley, una 
vez que se han convertido en ley en esta Cámara y en otras 
cámaras nacionales, en lo que al Govern afecta. El Govern 
debe, en definitiva, gobernar, día a día, y resolver los 
muchos problemas que esa gobernación lleva consigo. 

Yo creo que en este tema de los cumplimientos, del 
balance, se olvidan tres cosas fundamentales. A una me he 
referido, al enorme número de resoluciones que en esta 
Cámara se produce en periodo ordinario de sesiones y en 
periodo extraordinario de sesiones, porque a nadie se le 
oculta aquí que prácticamente este Parlamento tiene una 
vida permanente los doce meses del año o los once, para 
ser exactos, cubriendo el mes de agosto. yeso vienen suce
diendo así hasta el punto de que por ejemplo, en la Ponen
cia que redacta una proposición de ley de reforma de Esta
tuto, casi todos los Grupos pedían una ampliación de los 
periodos ordinarios de sesiones. 

La segunda cuestión de la que se debe hacer mención, 
para ser justo, es que no solamente se aprueban un número 
enorme y se presentan y se aprueban un número enorme de 
resoluciones sino que también, esas resoluciones vienen, en 
general, condicionadas a plazos y a plazos muy breves, por 
cierto, en muchos casos, como repetida y reiteradamente 
he dicho en representación del Grupo POPULAR. Y es 
probablemente, al Grupo NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, al que hay que darle la palma de campeones 
en este aspecto de poner plazos y plazos extremadamente 
breves. Ayer por la tarde, sin ir más lejos, tuvimos una bue
na oportunidad de comprobarlo y algún otro portavoz hizo 
mención al tema, no sólo el del Grupo POPULAR. 

y finalmente, una tercera causa, que normalmente se 
olvida, y que estaría inmersa en algunos de esos incumpli
mientos que se han mencionado aquÍ, es que el cumpli
miento de las resoluciones requiere muchas veces el con
curso de recursos económicos que no se tienen o de los que 
no se dispone, y a veces, de los que no se dispone ni siquie
ra presupostariamente, del propio presupuesto que aprue
ba este Parlamento; el concurso, también, de fuerzas socia
les diversas - todos, sin duda, saben de algunos de los pro
yectos que se han mencionado y que no se han podido lIe-
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var a cabo la intervención-; de otras instancias políticas, 
fundamentalmente, la instancia nacional y, en definitiva, 
muchas veces, un cúmulo de circunstancias externas, diver
sas y cambiantes, que obligan a rectificar aquello que en 
principio tenía ya un plazo determinado. 

No podernos, por consiguiente, estar de acuerdo con el 
tono, con la tónica general de esta interpelación y con el 
oscuro panorama que se nos ha pintado. Yo creo, insisto, 
que en justicia, la próxima vez que esta interpelación venga 
aquí debería hacerse ese balance de cumplimientos e in
cumplimientos. Nada más, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, per part del Grup NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, el seu Portaveu, Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Sres. i Srs. Diputats: el Grup NACIONALISTA 
D'ESQUERRES, precisament perque vol valorar en tota 
la seva dimensió el valor de l'Autonomia i les seves virtua
litats dins un sistema de descentralització i d'autogovern, 
creu que el Parlament hauria de complir una funció que no 
fos de democracia representativa, en el pitjor sentit de la 
paraula "representativa", en el sentit teatral de la paraula 
"representativa". Aquí, a la tribuna d'oradors, en els escons 
del Parlament, no venim a fer comedia, no hamíem de ve
nir a representar un rols que després queda en un diverti
ment per als qui es diverteixen amb aquestes coses tan 
avorrides. La responsabilitat deIs acords que aquí es prenen 
és molt més ferma, és molt més solida que els acords que es 
prenen dins determinats despatxos, dins o per determinats 
passadissos. Les paraules del Parlament són paraules - o 
haurien d'esser paraules - dignes, solides, compromeses. 

1 dit a~ voldria entrar moIt breument - i si em permet 
la broma, Sr. Huguet - a dir-li que voste ha plantejat un 
bon partit de basquet. Catalunya 116 - Comunitat Autono
ma de les Illes Balears 110: hem perdut. Pero hem guanyat 
a Múrcia, Andalusia, Astúries, no sé on més, tenim una bo
na selecció de basquet. 1 el Sr. Huguet, que té una talla 
d'al<;ada quasi igual que la meya, ha actuat de pIvot i ho ha 
fet molt bé. Ha exercit una bona feina de jugador per treu
re pilotes fora. Tanmateix, Sr. Huguet, crec que ha comes 
algunes faltes personals. 

No ha distingit entre majories i minories. No es poden 
comparar, dins la mateixa cistella, em referesc - parlant de 
basquet -, les resolucions aprovades per un Parlament el 
Govern del qual compta amb majoria absoluta, com és el 
cas, per exemple, de Catalunya, sense anar més enfara, que 
un Govern que esta governant en minoría i, en conseqüen
cia, que s'ha d'escoltar molt més encara, la veu del Parla
ment, la veu deIs grups parlamentaris. Primera falta perso
nal. 

Segona, ha confós el nombre d'iniciatives amb el grau 
de compliment d'aquestes iniciatives i aixo és greu. És greu 
perque aquí, la relació d'incompliments que dúiem no posa 
en qüestió també els compliments que el Govern ha fet; 

que n'ha fet, seria estúpid dir que no. Pero d'allo que es 
tracta en aquest Parlament és d'exercir el control, precisa
ment d'allo que el Govern havia de fer i no ha fet. I ho feim 
amb legitimitat, com vosté ha reconegut. 

Tercera falta personal: ha comparat termes incompara
bles. No ha dividit, per exemple, el volum pressupostari de 
les comunitats autonomes amb el nombre d'habitants, amb 
els territoris que tenen aquestes comunitats autonomes. 
Tot és relatiu, Sr. Huguet. Einstein ja ho va ben definir. 

Quarta: ha oblidat parlar de les resolucions, resolu
cions aprovades per unanimitat. Per que vam aprovar en 
aquesta Cambra una Moció del CDS, posterior a una inter
pelació sobre política d'aigües, que instava [a Comunitat 
Autonoma a presentar en el termini de sis mesos - ha pas
sat més d'un any, vull dir que no ve del termini, ara - un 
projecte de llei de creació deIs organismes de conca - i cit 
de memoria -? 1 el mateix Conseller, assegut en el seu banc 
o escó verd, ens recordava que el Govern tenia voluntat - a 
pregunta meya - de presentar, com més prest millor, 
aquesta creació d'organismes de conca, per la transcenden
cia que tendrien a I'ordenació de la política territorial i 
d'aigües. Ido bé, és un incompliment. 1 d'a«o, com ha dit 
molt bé el Sr. Tuells, venim a parlar en aquesta interpela
ció. 

Cinquena falta personal: ha comes un lapsus definitiu i 
definitorio Ha dit: "el Govern ha de fer front a un conjunt 
de nor'mes, de resolucions, de mocions, que s'aproven en 
aquest Parlament". No, senyor. El Govern no ha de fer 
front al devessall del Parlamento El Govern ha d'escoltar el 
Parlament, ha d'assumir les resolucions que aquí s'aproven, 
per majoria o per unanimitat. Li record que el Fons de 
Compensació Intermunicipal va esser aprovat per una ni mi
tgt de tots els grups políties; per tant, el Govern tenia més 
que obligació moral, tenia un mandat gairebé imperatiu de 
realitzar-ho. Imperatiu, ja sé que no ho és, pero tampoc no 
són recados a la madre superiora, com s'ha definit aquí. 

Cinc faltes personals, Sr. Huguet, obligen al píVOl a 
seure en el banquet. No en el banquel deIs banes verds sinó 
a una altra banda. Descansi, ido, en aquesl sentit. El Go
vern és respectuós amb el joc parlamentari, ens han dit a
quí. Pero és ciar, que ho ha d'esser. És que si no, no podrí
em jugar democraticament. On seria el joc de bélsquet, con
tinuant amb la metMora, que els jugadors fessin el que els 
dóna la gana, que se saltessin les normes, les regles del joco 
Óbviall1ent, per tant, hi ha d'haver un respecte al Parla
ment, un respecte a les normes democrMiques. 

Ha dit que no tenen mitjans pressupostaris, que les ac
cions d'impuls i de control són desproporcionades. No hi 
tal desproporció. Miri: si el Govern de la Comunitat Auto
noma fes un esfor/;( de retall de des peses que nosaltres con
sideram superflues, i em vuJl referir, per exemple, als anun
cis, a determinada publicitat de la Conselleria de Cultura, 
als assessors i al cost deIs assessors que té aquest Govern, 
als 250 milions de pessetes per anar a Sevilla. a I'Exposició 
Universal, etc., etc., no trobaríem, segurament, tan despro
porcionades aquestes maneres de resoldre, de contestar 
preguntes. I si és a/;(o que vol, tal vegada el nostre Grup es 
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plantejanl en el proper debat pressupostari una esmena de 
creació de la Conselleria Adjunta a la Vicepresidencia per 
contestar preguntes d'aquest Parlament, si és a~o realment, 
que vol. 

Nosaltres creim realment que la democracia és una co
sa molt seriosa, i que s'ha de treballar amb molt de respec
te, en definitiva, a les institucions i aquesta n'és una. Acab, 
Sr. President, perque pensam que el Parlament es dignifica
ria amb una altra actitud. Un Parlament on assumptes com 
el trafic d'influencies, que aquí sovint s'ha donat i es dóna, 
enfoqués generalment la qüestió relativa a l'activitat perso
nal deis poHtics des de perspectives no jurídico-penals sinó 
que revelin les mesures del problema de fons. 1 el problema 
de fons no és altre, per a nosaltres, que el tema de la parti
cipació i la transparencia deIs mecanismes de presa de deci
sions. 

Les mesures a proposar no poden esser només de ca
racter legisltatiu, evidentment, pero suposen crear mecanis
mes de control i participació i, sobretot, posar-li oli, perque 
aquests mecanismes funcionin i vagin !latins. Una societat 
on l'explotació i I'antagonisme hi són ben presents ha d'in
tentar per lOt i en tOl que les coses surtin a la !lum del dia i 
no es duguin d'amagat. El Parlament és la Cambra a posta 
per a aquesta feina. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Vicepresident del Govern, Sr. Huguet. 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN (Joan 
Huguet i Rotger): 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: anem per basquet. 
De pívot a pívot. Jo crec que voste ha cOmes una personal 
que és tan, tan forta perque és amb tota la seva carrega in
tencionada, que hi ha d'anar a seure tot d'una, ja, a la ban
queta. Quina és, aquesta personal? Que vos te reconeix que 
a un Govern que té majoria absoluta s'aproven més poques 
proposicions de !lei, més poques mocions, més poques re
solucions i que, per tant, aquest mateix Govern domini la 
Cambra per fer el que vulgui. Ara l'aprovo, ara no l'aprovo. 
A0 és el que vos te ha vingut a dir aquí. 

1 reconeix que un Govern que esta en minoria, com 
que esta en minoria i no li presentarem mocions o no fa
rem ús del Reglament perque hi ha una moció de censura o 
de confian~ o el que sigui, venga, a embossar-lo de propo
sicions no de lIei, de resolucions, de mocions. Ac;o és la di
ferencia que vos te ha fet, Sr. López Casasnovas. 1 a0 és el 
que jo li he volgut dir aquí. La diferencia és aquesta. 1 la di
visió, ens podem asseure nosaltres dos. Jo tenc les dades 
aquí. Dividim pressupost per número d'habitants. Quedara 
encara més sorpres de totes les dades que jo li he donat. 
Encara molt més sorpres. 

El respecte al ParJament no és que I'Mgim assumiL 
aquesl Govern. És que és implícit en la mateixa estruCtura 
democnltica. El Parlament, ja ho he dit, és l'expressió mruci
ma de la voluOlat d 'un poble, pere) el Govern té les limit3-
cions que té. No és igual, amb els mateixos mitjans humans 

i economics, donar respostes a 115 preguntes i amb un any 
passar de 115 a 576. No és igual. Es necessita molt més 
temps. O molt més temps o molts més mitjans humans i 
economics. 

No és igual un departament o un Ministeri de Rela
cions amb les Corts, que ha de fer front a dotze mocions, 
que un departament de Vicepresidencia que té la funció de 
les relacions amb el Parlament i que dins aquesta Vicepre
sidencia hi ha dues persones que hi fan feina, a més a més 
del Vicepresident. O els gabinets de relacions, que tenen la 
majoría de comunitats autonomes amb pressuposts multi
milionaris sobrepassant els 100 mil milions de pessetes. A 
més a més de comptar amb presidencia, compten, ni més ni 
pus que amb tres direccions generals i amb estructures su
permilionaries, comen~nt per Andalusia, Catalunya, Galí
cia, Valencia, Maqrid. És a($o, que he volgut posar aquí da
munt, aquestes li~itacions. Peró no he posat aquí damunt 
ni la falta de respecte al Parlament, ni la falta de voluntat 
en el compliment. Les possibilitats són les que són i no són 
més. 

Passaré per alt allo de Sevilla. Voste pot fer la iniciati
va. Presentí una proposicíó de llei per no assistir-hi. Si la 
Cambra l'aprova, ja veurem que feim. 

Per tant, jo crec que amb aquest debat, tot í reconeixer 
des del primer moment que aquest Govern ha intentat en 
tot moment donar complimenf a les resolucions, també 
hem reconegut que no les hem complides totes. 1 també he 
reconegut que hi havia moltes dificultats. 1 com més s'in
crementin resolucions, proposicions no de llei i mocions 
que legítimament presenten lOts els Grups i també ho he 
dit, més s'incrementara el volum de feina. El binomi són 
aquests dos recursos: humans i economics i també temps. 

Les altres intervencions. A la que ha fet el represen
tant del CDS, jo només hi he de dir dues coses molt senzi
lles. A la primera part de la seva exposició, no hi tenc cap 
més remei que dir-li, en llenguatge col-loquial: "doni'm el 
paper, que firmo", perque és ver. Pero voste m'ha d'adme
tre que digui, una de dues, o voste s'ha precipitat en el re
pas o no s'ha llegit les iniciatives que ha duit el Govern, els 
decrets que s'han publicat a la Comunitat Autónoma o els 
convenis establerts amb els Consells Insulars precisament 
per dur endavant una serie de propostes com pugui esser la 
duita d'aigua a les poblacions, de sanejament, etc., etc. 

Sr. Alfonso: només dues paraules. Una desquaUficació 
global no és res més que paraules buides. El seu discurs és 
el mateix díscurs del 87, quan li faltaven sis mesas. Aquest 
Govern que acabara es va presentar amb un programa elec
toral. Aquest Govern va governar durant quatre anys. El 
poble li va tornar a donar la confian~, representant aquest 
Parlament. No hi va haver un discurs d'investidura, aquí? 1 
el discurs d'investidura no el va guanyar el President, l'ac
tual President? Per tant, va esser aquí. No va esser cap Di
putat en concret, Sr. Alfonso. No assenyali amb el dit ni ju
guí amb les paraules. Va esser aqur, que va sortir el Go
vern, amb un díscurs d'investidura. 

1 sobre compliments o incompliments de programes 
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electorals, creim que val més que cap deIs dos no ens retra
guem res. Moltes grAcies, Sr. President. 

IlI.1.-) PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
2.000/90, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA RELATIVA A L'ANUL·LACIÓ DE L'A
CORD DE LA COMISSIÓ PROVINCIAL D'URBANIS
ME SOBRE LA CONSTRUCCIÓ D'UN CAMP DE 
GOLF A CA'N GUILLÓ. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat de la Interpel·lació, passam al punt 
tercer de l'Ordre del Dia, referit a proposicions no de lIei. 
Per defensar la Proposició no de Llei núm. 2.000/90, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a l'anul·laci6 
per part del Govern de la Comunitat Autónoma de l'acord 
de la Comissió Provincial d'Urbanisme de juliol del 1990 
de dedaració d'interes social la construcció del camp de 
golf i les edificacions hoteleres eJÓstents annexes a la zona 
de Ca'n Guilló, de Pollenc;a, té la paraula el seu portaveu, 
Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: hi ha qui 
diu que, per als socialistes, els camps de golf són el dimoni. 
Vade retro. I nosaltres hem de dir primer que hem de fugir 
d'actidus maniquees, perque les coses no són o blanc o ne
gre, no són o tot o res. Nosaltres no estam en contra deis 
camps de golf per naturalesa. 

Comprenem que és un esport molt constructiu i la 
prova que és un esport moll construcLiu és que és un esport 
que no estA adscrit a la Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esports. És un esport que estA adscrit a la Conselleria d'O
bres públiques. Per aixo, perque és un esport molt cons
tructiu i que, fins i tot, en determinats casos, pot esser una 
actuació de resultats favorables i positius per a l'economia i 
per a l'esplai deIs ciutadans, sempre que aixo es faci dins 
una ordenació territorial i dins un planejament urbanístico 

Ara, si bé els camps de golf, en termes generals, no són 
el dimoni, hauríem de dir que la Llei de Camps de Golf del 
1988, ja s'hi atraca bastant. Realment, és una lIei darament 
dolenta i negativa, discrecional, decisional, contraria a la 
planificació urbanística, que només té un impulsor, que és 
el municipi. I aquest municipi resulta absolutament margi
nat, del procés del 1988, desposse"it de decisions. 

1 si negativa és la Lleí de Camps de Golf, jo cree que 
hem de qualificar d'execrable la modificació d'aquesta Llei 
el 1990, quan es va eliminar la prohibició de construir 
aquests camps de golf a les Arees naturals d'especial interes 
i a les arees d'aqueJl amb el temps cada vega da més valorat 
inventari d'ICONA 

Pero si dolenta, execrable i perversa és, per tant, la 
Llei de Camps de Golf modificada el 1990, quíns adjectius 
haurem d'utilitzar per qualificar aquelles declaracions d'in
teres social per fer camps de golf amb instal·lacions hOlele
res i extrahoteleres annexes que no compleoon aquesta la-

mentable Llei, que no compleixin els mínims que estableix 
absolutament i radicalment insuficients, aquesta lamenta
ble Llei. 

I aquest és el cas que avui ens ocupa. A Ca'n Guilló, a 
Pollenc;a, es pretén l'autorització d'un camp de golf a un es
pai que esta indos a l'inventari d'ICONA i que no disposa 
d'aigua suficient en els termes que diu la Llei de Camps de 
Golf que ha d'esser la suficiencia d'aquesta aigua per regar 
els camps de golf, perque diu la Llei, a I'artide 4, que no es 
va modificar, si bé es va intentar, que "la suficiencia de I'ai
gua per regar els camps de golf ha de procedir de la depu
ració d'aigües residuals, dessalinització de l'aigua de la mar, 
de fonts, rius i torrents que vessin directament a la mar". 

Bé, aquesta proposta, que no compleix aquest artide 4, 
i així ho va reconeixer un informe desfavorable unanime 
del Consell Insular de Mallorca, que feía referencia a I'arti
ele 4, que no ha estat derogat, i a l'artic\e S, que sí que ha 
estat modificat, perqué és el de I'inventari d'ICONA i que 
també ha merescut, aquesta proposta, un informe desfavo
rable de l'Ajuntament de Pollen~, de tots els seus mem
bres excepte el representant del Partit Popular. Perque cal 
dir que, per a l'Ajuntament de Pollenc;a la zona de Ca'n 
Guilló, és una zona d'especial protecció en el seu planeja
ment urbanístic municipal. 

Pero el Govern, i el Partit Popular, que han demostrat 
ten ir un gran interes en el golf de Ca'n Guilló, van dur al 
Parlament - i es va aprovar - una modificació de la Llei de 
Camps de Golf que va excloure aquesta obligació de res
pectar com a zones protegides, les de l'inventari obert d' l
CONA. 1, sense cap nou informe, va declarar immediata
ment I'interes social del golf i deis apartaments de Ca'n 
Guilló, la qual cosa va donar lloc a un recurs de l'Ajunta
ment afectat. . 

Aquest Parlament, no fa massa temps, va prendre en 
consideració per unanimitat, un cataleg o una proposició 
de llei de cauUeg d'espais naturals que proposava la protec
ció, com a area natural d'especial interes, de la zona a la 
qual, a Ca'n Guilló es pretén fer aquest camp de golf. Pero 
el Partit Popular, que té un gran interes en el golf, l'hotel i 
els apartaments de Ca'n Guilló, ja ha esmenat aquesta zona 
per exeloure'n la finca de Ca'n Guilló. 

Per tant, nosallres venim avuí aquí a demanar que el 
Parlament es manifesti contrari a la declaració d'interes so
cial per fer aquest camp de golf i les insta¡'¡acions hoteleres 
annexes i que rec\ami del Govern les acciolis necessaries 
perque aquesta declaració sigui definitivament anul·lada, 
per dues raons que vos tes comprendran perfectament. Una, 
perque incompleix la Llei de Camps de Golf, i una altra, 
molt més important, perque és un autentic disbarat. 

Incompleix la Llei de Camps de Golf perque no dispo
sa d'aigua en les condicions que exigeix la Llei. El sistema 
que proposa és enginyós, no es pensin. A l'hivern, agafaran 
aigua d'un torrent que passa per alla, que es diu el torrent 
de Ca'n March i que esta sec la major part de l'any i aques
ta aigua la infiltraran al terreny. 1 quan vénguin les seque
res d'estiu, treuran aquesta aigua que a I'hivern van guardar 
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dins el lerreny i regaran el camp de golf. No em diran que 
no és la més pura alqúimia hidraulica. 

Srs. Diputats, jo sé que tots vostes són persones res
ponsablemenl preocupades pels problemes hidraulics de 
les Illes Balears i per donar-los una adequada solució. Ido 
cap de vostes no havia caigUl que tot aixo tengués una solu
ció tan facil. A l'hivern, s'agafen els torrents i es posen dins 
el terreny i a l'estiu es poua. 1 no té cap altre problema. 
Sembla mentida que, fins ara, no hagin caigut en una cosa 
tan elemental. 

Si ens deixam de bromes, hem de reconeixer que aixo 
que proposen no és més que utilitzar aigües subteminies de 
l'aqüífer de POllen<;a, aqüífer insuficient per a la dotació de 
la població, per regar aguest camp de golf, cosa completa
ment prohibida per l'article 4 de la Llei de Camps de Golf i 
que va esser una de les baixes de l'informe desfavorable, 
unanime del Consell Insular de Mallorca. De tata manera, 
aixo era una cosa que no és clara i fins i tot la mateixa Co
missió Provincial d'Urbanisme, quan fa l'autorització o la 
declaració d'interes social, demana una serie de justifica
cions que haurien d'esser la base de l'autorització pero les 
posposa i les dóna com a justificacions a donar posterio r
ment. 

Tenguin en compte que l'informe hidraulic, escrit en 
castella, per_que esta fet per persones enleses en aigües, i no 
en llengües, diu: cabe considerar que la suficiencia de los re
cursos hidráulicos propuestos a que se refieren los artículos 
2.4 y 4 de la Ley, no queda plenamente justificada, hasta que 
no se aporten los resultados de ensayos que demuestren satis
factoriamente que se dispone de pozos de carga y extracción 
con capacidades adecuadas a las respectivas necesidades a 
cubrir. 1 diu que s'informa, en principi, favorablement, per 
arribar posteriormente a un informe favorable definitiu. 
Per tant, en el mateix informe, a les qüestions que deixa 
pendents, queda absolutament clar que no esta resolt de la 
manera taxativa que exigeix la Llei de Camps de Golf 
aquesta suficiencia de recursos hidraulics en les condicions 
que la Llei estableix. 

Per tanl, Sres. i Srs. Diputats, hem de reconeixer a la 
vista d'aquests antecedents, que interes, a110 que se'n diu 
interes, n'hi ha. Gairebé diríem que hi ha un interes extra
ordinari, en aquest tema, pero pass a que aquest no és un 
interes social, aquest és un interes popular, que encara que 
les paraules puguin sonar paregudes, té una aplicació polí
tica radicalment distinta. 

Jo ja sé que vostes també són persones informades i 
saben que el Consell de Govern no ha tengut més remei 
que acceptar el recurs de I'Ajuntament de Pollen<;a. r, per 
tant, vos tes saben que dia 20 de setembre hi va haver un 
acord en aquest sentit. Pero, atenció, avís a navegants! Avís 
a navegants, perque ja hi ha hagut naufragis en aquest te
ma, que en els escu11s de Cala Alcaufar ja hi han quedat 
embarcacions de gent que pensava que un tema d'un camp 
de golf estava res 1¡ i que s'havia desistit d'aquesta qüestió. 
I aquí podrfem caure en una trampa pareguda. 

No s'ha conclos, l'expedient. S'han retrotret les actua-

cions en determinat moment processal perqu~ la Comissió 
Provincial d'Urbanisme, que havia incomplit l'obligatorie
tat o la logica necessitat de nous informes a la vista de la 
nova Llei, ha incomplit aquest tramit, per tant, s'ha precipi
tat en la decisió, pero les bases, els fonaments de l'informe 
jurídic per a aquesta declaració, no posen en qüestió l'as
pecte hidraulic, tan fonamental, sinó simplement posen en 
qüestió que no hi ha un informe d'Agricultura que digui 
que, efectivament, ara a0 ja no esta afectat per l'inventari 
d'ICONA 

Per tant, és necessari, continua essent necessari, en 
aquest moment, que el Parlament es defineixi sobre aques
ta qüestió. Jo diria que és més oportú que mai perque ja no 
anam a corregir, a censurar una actuació que el Govem 
mateix ha posat ja en qüestió, sinó que anam preventiva
ment a evitar quejes tomi a prendre, erroniament, aquesta 
decisió. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats - i acab abans fins i tot 
que el 11um vermell s'encengui - per evitar una destrossa 
ecologica i ambiental, per impedir que les 11eis siguin em
buts d'aplicació reversible i per salvaguardar l'autonomia i 
el planejament urbanístic deis municipis, és avui necessari i 
aixi els ha deman, votar favorablement aquesta proposició 
no de lIei. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portaveus deis Grups Parlamenlaris que hi vulguin 
intervenir? 

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

EL SR. RICCl 1 FEBRER: 

Gracies, Sr. President. Seré molt rapid en la meva pre
cisió. Sois voldria dir que no vull qualificar de res una 11ei. 
Senzillament crec que les lleis, una volta fetes, són per 
complir-les. No cal dir si són bones o dolentes. És una 11ei i 
per a uns pot esser molt bona, per a altres, pot esser molt 
dolenta, pero al cap i a la fi, llei que s'ha de complir per 
tots els ciutadans. 

Vull dir-li, Sr. Triay, que, efectivament, crec que és bo 
que avui hagi presentat vos te aquesta proposta. r també 
vu11 dir-li que pens votar-ne a favor amb algun detall. La 
redacció que voste dóna, la trob perfecta per poder-la votar 
fins alla on diu "sigui revisat". No el punt següent, que diu 
"i anuHat". Que sigui revisat, hi estic totalment d'acord. El 
que aquí, ja, facem un mandat, ja no cal revisar, voste ja 
anul·la. Aleshores jo dic que crec que és bo que sigui revi
sat i hauria continuat dient ni faci complir les lIeis". 

A0 és vertaderament important per a aquest Parla
ment, crec jo. Una vigilancia estricta que es compleixin les 
lleis. Per tant, si compleixen la 11ei, no podrfem dir res, en
cara que no ens agradi a uns o a altres. Com que sembla es
ser, pel que s'ha expressat, que no compleixien la llei i per 
ventura fins i tot dintre de dos dies, no solament sera l'ai
gua, sinó el mateix territori, que no li permeti, el que ha de 
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dir, en definitiva, és "que sigui revisat i compleixi amb les 
Beis". Gracies, Sr. Plesident. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari d'UNIÓ MALLOR
QUINA, té la paraula el Diputat Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: a finals d'agost d'a
quest mateix any, aquest Diputat que parla, en la qualitat 
de Conseller aleshores portaveu del Grup de ConselIers 
d'UNIÓ MALLORQUINA en el ConselI Insular de Ma
llorca, va convocar una roda de premsa a la qual va anun
ciar la intenci6 del Grup de CanselIers del ConselI Insular 
de Mallorca que en el moment de la publicaci6 en el Butlle
tí Oficial de la Comunitar Autónoma de les Illes Balears de 
I'acord de la Comissió Provicinal d'Urbanisme, em pareix 
que és de 27 de juliol del 1990, sobre l'autorització del 
camp de golf de Ca'n Guilló, en el moment en que es pro
duís aquesta publicació, que el grup de Consellers d'UM 
presentaria una Moció davant el Consell Insular de Mallor
ca perque aquest organisme interposas un recurs d'al~ada 
contra la declaraci6 d'interes social d'aquest camp de golf. 

EIs motius són practicament eIs mateixos que ha expo
sat el Ponavcu del Grup Parlamentari SOCIALISTA, el Sr. 
Triay i no s'ha interposat aquesta Moció, no s'ha duit enlla 
perque no ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la Co
munitat Autónoma i no hi ha estat publicat, e[ectivament, 
perque el Consell de Govern, si no estic mal informat, ha 
declarat nul de pIe dret aquell acord per mor que, efectiva
ment, hi ha una serie de problemes de forma molt impor
tants, com per exemple, que hi faltava un informe favorable 
d'Agricultura, pero també n'hi ha d'altres, com per exem
pIe, que havia d'estar exposat al públic un mes i hi va estar 
quinze dies; que es va prendre l'acord abans que acabas el 
mes; també el motiu és que no hi ha un informe favorable 
de la Conselleria d'Obres Públiques, sobre suficiencia i 
conveniencia de les aigües; i també podria esser motiu d'a
questa nul·litat de pIe dret, el fet que l'article 2 diu que "si
multaniament a la informació pública", s'ha de donar au
diencia pel mateix tcrmini d'un mes al Consell Insular cor
responent, amb la qual cosa aixo es pot interpretar en el 
sentit que en el moment que es posa a informació pública, 
no abans, i tenint en compte que s'havia canviat la lIei, el 
Cansell Insular de Mallorca hauria d'haver tengut una se
gona audiencia. 1 si aixo s'ha de veure a la Comissió Provin
cial d'Urbanismc, jo entenc que el Cansell Insular de Ma
llorca ha de tenir una segona audiencia. 

Per tots aquests motius, jo es tic d'acord que es decla
ras la nul·litat d'aquest acte. Ara bé, com ha dit molt bé el 
Sr. Triay, no es fa referencia al fet que s'incompleix l'article 
4 de la LIei de Camps de Golf, que prohibeix: la utilització 
d'aigües subterranies. EIl ho ha descrit molt bé i és cIar que 
en aquest cas, I'informe del Consell Insular no diu que hi 
ha aigua, diu que es pot demostrar que hi ha aigua i que es 
demostri, pero es dÓna I'interes social: aixo hauria d'esser a 
I'enrevés. 1 després també, tampoc no contempla, aquest in
forme del servei hidraulic, si el nucli de Pollen<;:a té aigua 

suficient abans de donar aigua al camp de golf. No en con
templa, per tant, la conveniencia. No examina aquest punt, 
que és de capital importancia. 

Pero jo vull afegir un altre argument i que ja s'han dit, 
amb molta més extensió per part del Sr. Triay. Efectiva
ment, l'Ajuntament de Pollen<;:a tenia un informe desfavo
rable per unanimitat de tot el consistori, del juliol del 1987. 
Pero també, a part d'aquest argument, n'hi ha un altre, i és 
el següent, i aqueix és de caracter polític i té a veure amb la 
tramitació de la LIei de Conservació deis Espais Naturals 
que esta en aquesta Cambra. 

Unió Mallorquina s'ha pronunciat públicament contra 
la construcció de camps de golf dins les arees naturals d'es
pecial intereso 1 aixo té reflex en el fet que a I'article 14.1 de 
la Proposició de Llei de Conserva ció deis Espais Naturals, 
es diu taxativament aLxo: "no es permetra la construcció de 
camps de golf dins les arees naturals d'especial interes". I 
aquest Diputat, aleshores ponent de la Proposició de LIei, 
va csser coautor, amb el suport del seu Grup Parlamentari i 
del seu partit, d'aqucst anicle 14.1. 

Pcr tant, aquí es poden dir dues coses, hi ha dues filo
sofies. Una 6s dir "aprovarem tots els camps de golf que pu
guem abans que s'aprovi la LIei d'Espais Naturals" i la se
gona filosofia és fcr-ho a l'enreves. És a dir, primer aprova
rem la LIei de Conservació i aq uí on no hi hagi arees natu
rals, després estudiarem si podem ter camps de golf. Des 
d'aquest punt de vista és claríssim que la primera seria la 
que podríem dir "un frau de lIei". Si nosaltres hem de fer la 
lIei una vegada que hagin fet tots els camps de golf, que ens 
interessa, i després protegir la resta, no importa fer aquest 
anicle 14.1. Sobraria, de la lIei. Per tant, la filosofia bona és 
la segopa. 

Ca'n Guilló esta dins un element paisatgístic singular 
del Pla General de Pollen<;:a que no s'havia aprovat quan la 
Comissió Provincial d'Urbanisme va prendre aquesta reso
lució que s'ha aprovat amb posterioritat, que avui ja és ele
ment paisatgístic singular, que és una muntanya on les 
construccions que es pro posen estan totes dins I'element 
paisatgístic singular i estaran totes segurament dins la futu
ra area natural d'especial interes, perque els Iímits coinci
deixen i també vull recordar que els límits de la proposició 
de llei es varen ter en aquell moment per unanimitat. ]0 no 
record que ningú, en aquella zona concreta, hi posas cap 
objecció. Sabem que avui el Grup POPULAR proposa que 
es transformi en una area rural d'interes paisatgístic. En 
aq uells moments, no, o almenys jo no n'era conscient. 

Per tant, jo no sé que passara amb la LIei de Conserva
ció, pero és de presumir que els terrenys de Ca'n Guilló, 
que ocupen m6s del 60% deIs terrenys on s'ubica el camp 
de golf, estaran dins una area natural. Aixo jo diria que es 
pot donar no per segur, pero sí per molt probable. Per to
tcs aquestes raons, el Grup Parlamentari UNIÓ MA
LLORQUINA donara supon a la Proposició no de LIei 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 
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Per pan del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
seu Portaveu, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gnlcies, Sr. President; Sres. ¡Srs. Diputats: esper, tenc 
quelcom més que l'esperan~, que aquesta Proposició no 
de Llei no véngui a engrandir la IIista d'incompliments si és 
que, com és previsible, avui és aprovada per aquesta Cam
bra, la llista d'incompliments del Govern, perque crec que 
tractam d'una qüestió absolutament substantiva, el compli
ment de la qual ha d'esser - ha hem de reconeixer tots - ha 
d'esser imperativa per al Govern, si surt aprovada. 

L'inicial perill d'aprovació del golf de Ca'n Guilló fa 
coincidir tres deIs factors que varen fer que el nostre Grup 
tengui no solament reserves, sin6 una oposició a la Llei de 
Ülmps de Golf, que no als camps de golf, com hem repetit 
reiteradamenl. En primera, peque és una decisió presa en 
contra no solament del planejament municipal sinó de 1'0-

pinió de l'Ajuntament de Pollen~. L'Ajuntament de Po
llenC?l té aquesta zona catalogada com a zona d'especial 
protecció i a més, va informar desfavorablement la ubicació 
d'un camp de golf, qüestió que, evidentment, posa de mani
fest un deIs perills que la Llei de Ülmps de Golf duia im
plícita: la possibilitat d'un planejament de camp de golf per 
damunt o en contra deIs criteris municipals. 

Segona coincidencia: es produeix aquesta aprovació 
dins uns terrenys que estan, primer, dins el catilleg aben 
d'ICONA, després dins la Proposició de Llei, dins els límits 
que la Proposició de Llei adoptada per aquest Parlament i 
que es coneix amb el nom popular del CatiHeg. El 60% deis 
seus terrenys estan dins area natural d'especial intereso 1, a 
més, les edíficacions complement¡jries .. 

Jo vull felicitar l'argument que ha usat el Sr. Pascual. 
És absolutament correcte. Aquí no venim ni a jutjar ni a 
establir un debat jurídic sobre si l'aprovació va esser cor
recta, si no ho va esser, si el moment processal reclama una 
anul·laciÓ o un retrotraiment de I'expedient que provoqui 
I'anul·lació deIs actes que es varen produir després. Cree 
que som aquí a un debat polític que ha de jutjar la voluntat 
política del Govern i del Grup que li dóna suport, en 
aquest cas, en singular, referit a una actuació del Govern 
per precipitar l'aprovació d'un camp de golf abans que la 
Llei de Conservació d'Espais Naturals entri en vigor. 

I aquest és el bessó de la qüestió. Per tant, com que la 
resposta d'aquest Parlament ha d'esser una resposta políti
ca a un fet polític, estic absolutament d'acord que el criteri 
i el judici s'han d'establir sobre aquests valors. 

Per últim, jo només voldria insistir una vegada més en 
el fet que aquesta Llei de Camps de Golf que el Sr. Triay 
ha classificat de manera tan ponderada i tan justa i tan mo
derada, diria jo, són temors compartits, són temors absolu
tament generalitzats, no solament dins la majoría de Dipu
tats d'aquesta Cambra, dins la majoría legítima d'aquesta 
Ülmbra, sínó també dins el carrer. 

Nosaltres - vull dir-ho una vegada més - estam a favor 

deIs camps de golf, estam fins i tot a favor deIs camps de 
golf com a eIement de promoció turística sempre que es re
uneixin una serie de requisits en relació a precaucions so
bre els impactes sobre els aqüífers, sobre el paisatge, im
pactes mediambientals en general, pero no podem estar a 
favor de les construccions complementaries, com el fet que 
nosaltres estiguem a favor que es generalitzi l'esport del 
tennís, no ens fa autoritzar a un senyor que construeixi un 
camp de tennis a sol rústic la construcció de dos xalets. O 
un senyor que fa una pista de basquet, construir-ne deu. O 
que un senyor, en definitiva, que faci un camp de futbol, 
pugui fer vint-i-dos bungalows per als qui puguin jugar a 
futbo!. La logica no té res a veure amb la promoció d'un es
port - encara que sigui de prioritat turística - i la construc
ció, com molt bé i molt ironicament ha dit el Sr. Triay, d'un 
esport tan constructiu com aquest. En conseqüencia, i com 
és logic, el nostre.Grup Parlamentari donara suport i vota
ra favorablement la Proposició del Grup SOCIALISTA 
Gnlcies Sr. President. 

EL SR. PRESIDE NT: 

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

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 

Gnlcies, Sr. Presiden..t. Crec que la Proposició no de 
Llei ens posa davant un cas singular, pero molt -revelador, 
que ve, al nostre entendre, a revelar la poca racionalitat de 
la política d'ordenació del territori que se segueix en aques
ta Comunitat Autonoma. Per ventura em diran que és in
tentar fer una generalització molt gran a partir d'un cas 
concret, un cas molL singular, pero jo cree que vertadera
ment és així i un element més d'aquesta irracionalitat és 
que la representació de l'executíu estiguí en aquests mo
ments en cap del Conseller d'Indústria, a qui vull agrair la 
seva presencia i no sé si la seva paciencia d'assistÍr al debat 
perque vertaderament, a l'executiu, el tema no li interessa 
gens, excepte al Conseller d'Indústria i reiter la nostra gra
titud per la seva atenció. 

Crec que el cas de Ca'n Guilló mereix un poc d'histo
ria i mereix destacar alguns elements, segurament molts, 
reiteratius amb els que ja s'han comentat, pero en els quals 
val la pena insistir. Vull recordar que el 1988, per segona 
vegada, es duia al Parlament la Llei de Camp~ de Golf. Ha
via entrat a la passada legislatura. No va esser a temps a la 
seva aprovació i la va dur, en aquell any, el Coitseller de 
Turisme, que ens va intentar convencer de la bondat de la 
llei i del caracter respectuós que tendria aquesta norma en
tre d'altres coses i explfcitament, sobre recursos hidr¡julics, 
amb I'anunci que es recollirien els suggeriments o esmenes 
que fessin des deIs diferents Grups per evitar que el tema 
de l'aigua tengués cap risc a la Llei de Camps de Golf. 

Les esmenes que es recolliren no foren precisament ra
cionals. Jo vull recordar que continuam amb la possibilitat 
de regar camps de golf amb aigües de rius, cosa fins i tot 
més complicada que aquesta maniobra d'infiltrar les aigües 
superficials perque siguin subterranies sense esser-ho i po
der regar un camp de golf a un municipi coster amb aigües 



7282 DlARI DE SESSIONS J Núm. 97 J 17 i 18 octubre del 1990 

subtemlnies, pero en definitiva, la LIei es va aprovar. 

A l'empar d'aquesta LIei, neix, a principis del 89, la 
iniciativa deIs camps de golf de Ca'n Guilló, un camp de 
golf que devia esser deIs que el President de la Comunitat 
Autonoma, amb un escrit al Parlament, en el febrer del 87, 
deia que havien motivat la redacció de la LIei. Ho deia 
dient que era necessari proveir d'un marc jurldic adequat 
les distintes iniciatives que es trobaven en marxa. Per tant, 
la de Ca'n Guilló devia esser una d'aquestes. Es presenta, 
pero la LIei s'havia aprovat d'una manera que feia que 
aquesta iniciativa no tengués cabuda, per dos motius: el de 
situació i el deIs recursos hidnlulics. Aixo fa que dues ins
tancies polHiques d'un pes tan important com I'Ajunta
ment de Pollen((a o el Consell Insular de Mallorca informin 
desfavorablement l'atorgació d'aquest interes social. 

La tramitació continua, eIs promotors no es confor
men i moguts, per un lleit afany de lucre, lícit als promo
tors, provoquen el canvi de la LIei. No és el primer pie que 
feim lleis al dictat. Ja hem vist com aquesta LIei havia de 
sortir del dictat deIs interessos d'unes iniciatives que esta
ven en marxa. Com que la LIei no s'adaptava a aquestes ini
ciatives, es canvia la LIei. 

Aquesta vegada ja no la va presentar el Sr. Cladera, la 
LIei, ja la va presentar el Sr. Sáiz i, encara que també hi va 
haver promeses de respecte als recursos hídrics i la medi 
ambient, si la primera vegada no ho havíem acceptat, no 
importa considerar que férem la segona vegada. També ens 
hi oposarem i es va seguir un procés que molts de vos tes 
recordaran de tramitació de la modificació de la LIei que 
com a mínim hem de qualificar d"'iHogic". 1, naturalment, 
els fruits que va donar no són més logics que un procés il
logic, pero que un procés legislatiu es basi a emparar inicia
tives que estan en marxa, i es basi en els lícits interessos lu
cratius d'úns promotors, no pot donar mai fruits legislatius 
logics. Aixo és pura matematica. 

Pero aixo és el que hi ha. Es fa una modificació de la 
LIei i es continua la tramitació de Ca'n Guilló i es continua 
tramitant un camp de golf que pretén utilitzar aigües sub
terranies a un terme municipal que pateix restriccions del 
proveiment d'aigua a la ciuta~ .durant cada estiu. 1 aixo jo 
cree que també s'ha de destacar, perque representa un au
tentic menyspreu als habitants d'aquesta vila. Que la gent 
de Pollen((a hagi de patir restriccions d'aigua i mentrestant 
es tramiti un camp de golf immediat al poble que utilitzara 
les aigües subterranies immediates en el poble és, com a 
mínim, un mcnyspreu a aquest poble. 

Pot esser que no s'hagi de demanar gaire estimació al 
poble a uns promotors, pero sí s'hauria de demanar a una 
Comissió Insular d'Urbanisme. 1 hem de dir que no n'hi ha 
hagut, evidentment, perque l'aprovació de Ca'n Guilló és 
urgent, s'ha de fer a corre-cuita. Com diu el document de 
I'Ajuntament de POllen((a, "potser no sigui d'interes social, 
pero d'interes, n'hi ha", i es veu. La informació pública, 
d'un mes es restringeix a quinze dies. Si volen més pressa, 
ja és dificil trobar-ne. Pero és que, naturalment, a més a 
més de l'informe desfavorable de I'Ajuntament, hi ha a 
punt d'aprovar-se un PIa General que impediria que aquest 

camp de golf, que aquest interes social fos atorgat. Hi ha, 
en tramitació en el Parlament, una LIei de CatiHeg, que en
cara que s'hagi fet una esmena per "dar un marco jurídico 
adecuado a las distintas iniciativas que se encuentran en 
marcha", encara que s'hagi fet aquesta esmena, no és segur 
que aquesta esmena surti i convé aprovar-ho abans que 
l'esmena surtí. Si aixo implica reduir la informació pública, 
es redueix la informació pública. 

En la meva opinió, hi ha una irregularitat clarissima en 
la tramitació de I'expedient. L'expedient es tramita confor
mement a una llei, la LIei de Camps de Golf primitiva, amb 
uns informes desfavorables, que ja hem comentat i insistit, i 
s'aprova conformement a una altra LIei, que és la LIei mo
dificada. Per tant, aquesta irregularitat jurídica, per mi, i 
m'imagín que pels jutges, sera suficient perque aquest 
camp de golf sigui inviable. El cas ens sembla molt cIar. La 
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma 
de día 2 d 'octubre, de l'acord, facilita la interposici6 deis 
recursos davant eis tribunals per evitar que aÍXó vagi envant. 

Pero pensam que no és només de Ca'n Guilló, que par
lam avui horabaixa i, sobretot, no és només d'un cas con
cret o d'un municipi concret, sinó que parlam d'un criteri 
general i parla m de com es fa l'ordenació del territori en 
aquesta Comunitat i és al dictat de les iniciatives deIs pro
motors. 1 aixo, Srs. Diputats, ens sembla molt greu. EIs cri
teris de lucre deIs promotors són lícits deIs promotors pri
vats .. . 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Mayol, Sr. Mayol. No se'n vagi del tema. Parlam del 
camp de Ca'n Guilló. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

Perdoni, Sr. President, pero jo crec ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Voste creu, pero parlam de Ca'n Guilló. Continul. 

EL SR. MAYOL I SERRA: 

Continuaré, Sr. President. Pensam que és molt greu 
que una Cambra que tramita catalegs assumeixi aquests 
principis i pensam que aquest cas de Ca'n Guilló ens per
met una reflexió general que !'important és denegar-li o de
manar al Govern que retiri I'interes social i demanar al Go
vern que canvii aquesta política. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Yo tengo que confesar que es
peraba que el Grupo SOCW,.ISTA, que presentó esta Pro
posición no de Ley con fecha 6 de septiembre de 1990, en-
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tonces, a mi juicio, tenía alguna virtualidad, fuera retirada y 
que no llegara al pleno. Y ello, fundamentado, que tengo 
aquí una copia con fecha 11 de octubre de 1990, firmada 
por el Presidente de la Comunidad y dirigida al Excelentísi
mo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de POllenc;a, que dice lo 
siguiente, lo vaya leer: 

"Tengo a bien notificarle que el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en sesión 
celebrada el día 20 de septiembre de 1990, adoptó el si
guiente acuerdo: 

Primero.- Estimar en parte el recurso de alzada inter
puesto por don Martín March Vives, Alcalde y Presidente 
del Ayuntamiento de Pollenc;a, contra el acuerdo de la Co
misión Provincial de Urbanismo de 27 de julio de 1990, 
que declaró de interés social el campo de golf de Ca'n Gui
lló, anulando el citado acuerdo de la Comisión Provincial 
lle Urbanismo, al efecto de retrotraer las actuaciones al 
momento procesal que, dada la entrada en vigor de la Ley 
6/90 de 31 de mayo, debió solicitar nuevo informe en el ar
tículo 5 de la Ley", etc., etc., etc. 

Yo vuelvo a ampararme en esta frase, que me parece 
que no admite mayor réplica: anulando el citado acuerdo 
de la Comisión Provincial de Urbanismo. Es decir, que con 
fecha 11 de octubre está anulada, bueno, la fecha exacta del 
Canse!! de- Govern está firmada el 2 de octubre de 1990. 
Está cumplimentada la Proposición no de Ley que hoy nos 
trae el Grupo Parlamentario SOCIALISTA, que dice tex
tualmente que insta al Govern de la Comunidad Autónoma 
a que tome las medidas oportunas para que el acuerdo de 
la Comisión Provincial de Urbanismo, de julio del 90 de 
declaración como de interés social la construcción del cam
po de golf y edificaciones hoteleras anejas a la zona de Ca'n 
Guilló sea revisado y anulado. Está anulado, ya. El Sr. Ric
ci pedía que se retirara el término "anulado". En realidad, 
ya lo está. Está anulado. Es igual que se retire o que no. 
Por consiguiente, el acuerdo está anulado. Yo someto a la 
consideración de todos los Sres. Diputados la fotocopia 
que anula ese acuerdo. Por consiguiente, la Proposición de 
Ley del Partido Socialista parece que no tiene ninguna tras
cendencia práctica, inmediata. 

Probablemente se diga que puede tener una trasceden
cia de futuro, porque claro, el acuerdo del Consell de Go
vern es cierto que anula la decisión de la Comisión de Ur
banismo. Por consiguiente, está anulada la declaración de 
interés social de Ca'n Guilló, pero sí es verdad que abre la 
posibilidad al decir que deben retrotraerse las actuaciones 
a que los promotores del campo de golf en cuestión puedan 
volver a poner en marcha el expediente. 

Pero de todas maneras, y aún en la consideración de 
que eso fuera así, tampoco es el Govern el órgano adecua
do para instar a que anule nada, porque el Govern, de 
acuerdo con el traspaso de competencias en materia de ur
banismo que por ley se ha hecho aquí, a los Consells Insu
lares y en este caso concreto al Consell Insular de Mallor
ca, lógicamente ya no tiene ninguna intervención en este 
asunto. El futuro ya no pasa ni por la Comisión Provincial 
de Urbanismo, extinta definitivamente el próximo 5 de no-

viembre ni, y me consta desde luego, este asunto no va, ni, 
como digo, el Consell de Govern. 

Por consiguiente, al Govern le sería igual, en este caso, 
la decisión que se tomara en este asunto por cuanto ya no 
tendría ninguna intervención directa. Y encima, insisto, el 
Govern ya ha anulado el interés social. No veo, por consi
guiente, el fundamento de mantener hoy, aquí, ya avanzado 
el mes de octubre, esta Proposición de Ley. 

Mejor dicho, no lo veía. Luego vi que de lo que se tra
taba era de hablar, probablemente, de otras cosas. Y yo 
creo que de otras cosas hay que hablar allí donde corres
ponde. De los acuerdos, si es que tiene que haberlos en el 
futuro, en el Consell Insular de Mallorca, qu2 duda cabe. Y 
en cuanto a la consideración que en la próxima o futura ley 
de espacios natura~es tenga el espacio concreto de Ca'n 
Guilló, yo creo que de eso debe hablarse en la Ponencia, 
qu e por cierto esta mañana ha empezado. 

Pero se trataba de paso, de contar las cosas de una de
terminada manera y entonces, se ha contado que nosotros, 
el Grupo POPULAR, ha presentado una enmienda para 
que este campo de golf se pueda hacer. Y este campo de 
golf es, desde el punto de vista hidráulico, disparatado. Es
to dice el Sr. Triay. El Sr. Triay es el redactor, como todo el 
mundo sabe, del Plan General de Pollenc;a, y en el Plan Ge
neral de Pollenc;a, el Sr. Triay, que por algo nos ha dicho 
aquí que está de acuerdo el Grupo SOCIALISTA en algu
nos campos de golf - es evidente que él debe de estarlo -
había incluido en ese Plan General, otro muy cerca. No sé 
la distancia exacta, pero probablemente no haya más allá 
de dos o tres quilómetros. Había previsto otro campo de 
golf, el campo de Ca'n Porquer. 

Ése estaba previsto y, por lo visto, en ese campo de 
golf no existe ningún tipo de problema hidráulico. En ese 
campo de golf, situado en el mismo término municipal y 
que, como digo, estaba previsto en el Plan General, toda la 
literatura que se ha hecho aquí a propósito del de Ca'n 
Guilló, que por cierto tengo que recordar que está absolu
tamente pegado al casco urbano de Pollenc;a y en una zona 
que yo - y por esa razón presentamos una enmienda en que 
eso y otros muchos sitios se declaran áreas rurales - el cam
po de golf o el terreno en que eventualmente se pretendía 
desarrollar el campo de golf de Ca'n Porquer, yo, en ese 
terreno he visto un campo de alfalfa y he visto un montón 
de almendros. Si eso es un área natural d'especial interés, 
pues bien, pues de acuerdo. A mi juicio, no lo es, y a juicio 
de la proposición de Ley que aquí se aprobó de espacios 
naturales, tampoco. 

Eso, de acuerdo con la proposición de ley que, repito, 
esta mañana la ponencia ha empezado a revisar, de acuerdo 
con esa Proposición de Ley eso, como, insisto, otros muc
hos espacios, son áreas rurales, son áreas que no se pueden 
considerar naturales porque están transformadas por el uso 
agrícola del hombre. Yeso está contenido en la Proposi
ción de Ley. Por consiguiente, nuestra enmienda, alejémos
la . Nada tiene que ver con este campo de golf. 

Porque, por cierto, en el otro campo de golf, en el de 
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Ca'n Parquer, que al Sr. Triay parece que, desde el punto 
de vista hidráulico, no le veía ningún reparo, en ese campo 
de golf también situamos un área rural, porque también 
nos parece que es una zona o un terreno lo suficientemente 
transformado para que evidentemente, no sea un área natu
ral. Si después ahí tiene o no que haber un campo de golf, 
eso no es asunto de la ponencia parlamentaria que está es
tudiando el tema, salvo que prospere alguna enmienda que 
prohibía o prohibe la construcción de campos de golf en 
área rural. Pero me refiero a que, tal como está la Proposi
ción de Ley, en éso, no se metían. Por consiguiente, otras 
instancias son, y entre ellas, las del Ayuntamiento de Po
lIenr;.a, que específicamente lo prohiben, de acuerdo con el 
Plan General, insisto, redactado por el Portavoz Sr. Triay. 
El Sr. Triay ha aludido al embudo. Yo no sé si efectivamen
te había que aludir al embudo cuando se comparan esas 
dos cosas. 

Por consiguiente, y ya por acabar con este tema, yo 
anuncio que nuestro Grupo se va a abstener. Y ahora ya 
vuelvo al motivo fundamental , que es esta Proposición no 
de Ley concreta. Nuestro Grupo se va a abstener porque, 
insisto, que no vemos razones ni a favor ni en contra de a
probar algo que el Govern ya ha hecho, pero quizá, antes 
yo pedía que se hiciera un balance cada vez que se pedía o 
se interpelaba al Govern reclamándole los cumplimientos e 
incumplimientos, y en todo caso, esto es un gol a favor del 
Govern. Cuando tenga que hacer la relación de acuerdos 
cumplidos, éste ya lo tiene cumplido. Muy bien, muchas 
gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, per part del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. el seu Portaveu, Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Si la resolució del Govern ha
gués donat per tancat aquest expedient, estiguin segurs, 
Sres. i Srs. Diputats, que aquesta Proposició no de Llei 
avui no es deba tria. 

Per6 la resolució del Govern només accepta un defecte 
de forma i no entra en el fans de la qüestió i \'únic que fa 
és demanar un informe d'Agricultura de l'artide 5 de la 
Llei i, per tant, que és, l'article 5? Que digui que no esta 
afectat o, com que no esta ja vigent l'inventari d'ICONA, 
que aix6 ja no és limitaci6 per aprovar el camp de golf. Per 
tant, dir que per aixo, el camp de golf esta resolt, és una 
trampa en la qual els Srs. Diputats no poden caure maí del 
món, perque són persones suficientment informades, per
que el document que el Sr. González Ortea ens ha dit, ha 
diu claríssimament: "retrotraer las actuaciones al momento 
procesal en que entró en vigor la Ley 6/90", que és l'execra
ble modificació de la lamentable Llei de Camps de Golf. 

1 a més, que diu l'informe jurídic, que dóna substancia 
i peu a aquesta resolució? "Debió, la Comisión Provincial 
de Urbanismo, solicitar nuevo informe, en especial a la 
Conselleria de Agricultura y Pesca y Dirección General de 
Medio Ambiente". Aixo és l'única recriminació que li fa 

l'informe jurídico Per tant, aquí, del problema de l'aigua, 
res de res, ha ha donat tothom per bo i és el més lamen
table i iHegal. 

Sr. González Ortea, vost~ és un indocumentat i ja que 
vos te ha fet una referencia - voste no hi era i no pot dir res 
- a la meva actuació professional, jo li faré una referencia a 
la seva actuació pública. Vost~, com a membre de la Co
missió Provincial d'Urbanisme, representant del Consell 
Insular de Mallorca, no pot venir aquí amb aquest tipus 
d'indocumentacions. El camp de golf de Ca'n Porquer, Sr. 
González Ortea, és una realitat en la qual molts de Dipu
tats estan jugant molts de diumenges. Que té a veure amb 
el Pla General de Pollenr;.a? Aquest camp de golf es va fer 
amb una declaració d'interes social de la Comissió Provin
cial d'Urbanisme. Per ventura voste ja hi era. Voste ha deu 
saber. És una imposició, és una realitat [isica. No em vén
gui ara amb histories que si jo estic a favor del camp de golf 
de Ca'n Porquer i prohibesc el de Ca'n Guilló. 

Aixo és ridícul, Sr. González Ortea, quan vosle és un 
autentic irresponsable. Perque vos te, amb un informe des
favorable unanime del Consell Insular de Mallorca, se'n va 
anar a la Comisssió Provincial d'Urbanismc, a votar que sí 
a I'interes social. 1 ac;o exigiria una censura política i voste 
no hauria de caure en aqueslLÍpus de situacions. Molt me'n 
cuidaria jo, de venir a dir si les carreteres que fan al servei 
que voste duu a la Direcció General de Carreteres són un 
oesastre o no. És un cop baix, a més a més, amb falta de do
cumentació, amb poca consistencia. Una cosa que esta bé 
lIegir a determinades columnetes, pero per favor, no me la 
dugui aquí, al Parlament, perque aquí jo Ji responc. 

Expliqui'm: abans que qualsevol promotor hagués pre
sentat qualsevol iniciativa a Ca'n Guilló, perquc el Pla de 
Pollenr;.a ha durat exactament dotze anys la seva redacció, 
pcr circumstancies municipals, molt abans, aquesta zona, 
d'una manera continuada, estava d'especial protecció per al 
municipio I la prova és que el municipi planteja aquest ti
pus de recurso Que el planteja, perque el Sr. Triay ha anat 
alla a dir: "presentau un recurs, perque jo vull desgastar el 
Govern de la Comunitat Aut6noma"? No em sigui ridícul, 
Sr. González Ortea. El planteja amb la voluntat unanime 
de tots els Grups de la mateixa manera, que el Consell In
sular de Mallorca planteja per unanimilat un informe des
favorable, perque no es compleix l'anide 4 de la L1ei de 
Camps de Golf. 

Pero és més, si a vostc li interessa, si als Srs. Diputats 
els interessa, que diu el Pla General de Pollenr;a sobre 
aquesta zona d'especial protecció, a la qual esta [icat aquest 
projecte? Diu, senzillament, que només s'hi permetran ac
cions tendents a la conservació, regeneraci6 i potenciació 
de les qualitats ambientals i que queda prohibit qualsevol 
tipus de nova edificació, en no esser les construccions agra
ries en zona agrícola-ramadera i en general, les obres de 
manteniment i millora de les explotacions actuals, així com 
les que siguin declarades d'utilitat pública. 1 cap altra. 1 
a0, Sr. González Ortea, s'ha aprovat a una Comissió Pro
vincial d'Urbanisme, de la qual voste forma part i a que jo, 
com a tecnic, he assistit, ja que m'ha citat professionalment 
i vos te no hi ha dit ni "pio", ni paraula , de Ca'n Guilló. I 
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ara ve aquí a fer-ne una gran defensa i a mesclar-ho amb al
tres temes que no tenen res a veure ni amb el que debatem 
ni amb la meva actuació professional. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Sr. Presidente, simplemente, muy brevemente, pero ha 
habido unas alusiones y además una descalificación. Yo la
mento que el Sr. Triay se lo haya tomado así. A mi no me 
importa que hable de mi personal actuación profesional y 
puede hablar cuando quiera, no tengo nada que ocultar de 
ella ni nada de que arrepentirme. Concretamente ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. González Ortea, Sr. González Onea: jo no li he do
nat la paraula, encara. Li deman per que me la demana. 

EL SR. GONZÁLEZORTEA: 

Sí, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Bé, ara té la paraula. Pero no comenci aquí abans que 
no li donin. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, gracias. Nada más que dos cosas, muy breve
mente. La primera, el campo de golf. de Ca'n Porquer esta
ba metido como tal en el Plan General que presentó el Sr. 
Triay, que es el redactor, le guste o no le guste. 

La segunda, que el 30 de julio de 1990, de este año, en 
la Comisión Insular de Urbanismo, y aquí el que está mal 
informado es usted, yo no estaba presente porque no me 
hallaba ni siquiera en Mallorca y eso usted también tenía 
que estar documentado, Sr. Triay, porque yo, como presi
dente de la Comisión de Ordenación del Territorio del 
Consell Insular de Mallorca y a petición, por cierto, de us
tedes, les paso relación de las actas de las reuniones de la 
Comisión Provincial de Urbanismo. De manera que mal 
me puede acusar a mí de haber tenido alguna intervención 
en esto. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, jo vull fer saber als Srs. Diputats que 
aquesta Presidencia comen<sara a extremar el rigor del Re
glament, perque si jo he cridat l'atenció al Sr. Mayal, que 
sortia de Ca'n Guilló, voste ha sortit de Ca'n Guilló, tam
bé. Ha anat a un altre camp de golf que no era el de Ca'n 
Guilló. Aquesta Presidencia veu que la seva permissivitat 
dóna lloc a situacions que no li agrada veure aquí dedins. 

Per tant, acabat el debat, anem a sotmetre a votació la 
Proposició no de Llei núm. 2.000/90 del Grup Parlamentari 

SOCIALISTA. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 33; de vots en con
tra, no n'hi ha; abstencions 25. Queda, ido, aprovada la 
Proposició no de Llei que acabam de sotmetre a votació. 

I1I.2.-) PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E NÚM. 
2.008/90, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
CDS, RELATIVA AL PROGRAMA DE PREVENCIÓ 
DE LA SIDA. 

EL SR. PRESIDENT: 

I passam a debatre la Proposició no de Llei núm. 
2.008/90 del Grup Parlamentari CDS, relativa al programa 
de prevenció de la SIDA. Per defensar aquesta Proposició 
no de Llei, té la paraula la Diputada Sra. Maria Antonia 
Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR 1 P-UJADAS: 

Gracias, Sr. Presidente. El virus de la inmunodeficien
cia humana continua su inexorable propagación mundial. 
La Organización Mundial de la Salud calcula que en el mo
mento actual hay sobre 16 millones de contagiados, sin es
tar incluidos en estas cifras los casos de países africanos 
que no tienen declaración a la OMS, a pesar de saberse que 
los porcentajes de seropositivos y enfermos son enormes 
entre prostitutas y población en general. 

Teniendo en cuenta que una gran mayoría de portado
res en el momento actual acabarán desarrollando el SIDA 
o un complejo relacionado con el SIDA, y que existe un 
tiempo de latencia entre la infección viral y el desarrollo de 
los primeros síntomas clínicos del SIDA, esto nos lleva a la 
afirmación de que muchos pacientes contraerán indudable
mente la infección durante su adolescencia. 

De otra parte, si tenemos en cuenta que desconocemos 
casi por completo la verdadera incidencia de la homosexua
lidad masculina o femenina, la bisexualidad, el "uso de dro
gas intravenosas, la prostitución masculina o femenina en 
cualquier comunidad en particular y que el examen obliga
torio para detectar a los seropositivos no es posible ni des
eable, no tenemos manera de saber cuántas personas están 
infectadas por el virus del SIDA, hasta tanto no se descu
bre que tienen el SIDA clínico. 

No obstante, los expertos calculan que, por cada enfer
mo de SIDA, hay de 60 a 100 portadores. Hay que tener en 
cuenta que en muchos casos de enfermos que mueren de 
SIDA no se certifica la defunción indicando que la causa 
del fallencimiento es el SIDA, sino por ejemplo, una de las 
infecciones o patologías que esta enfermedad conlleva, 
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siendo por ello muy difícil conocer el número real de enfer
mos y portadores. 

Si bien es cierto que en Europa, Asia, América del 
Norte y del Sur los casos clínicos, en su mayoría, siguen 
confinados a hombres homosexuales, bisexuales y drogadic
tos, existiendo una creciente evidencia de transmisión hete
rosexual a la población en general, también es cierto que 
en África, el Caribe, por ejemplo, y ciertas partes de Amé
rica del Sur donde la homosexualidad es poco frecuente o 
inexistente hay tantas mujeres infectadas como hombres y 
la principal vía de transmisión es por contacto sexual hete
rosexual, con lo que las prostitutas actuan como focos di
rectores de propagación. 

El profesor, Alfonso Delgado, Catedrático de Pediatría 
y Puericultura de la Universidad del País Vasco, indica que 
es posible que en África, donde el SIDA es problema anti
guo, la enfermedad afectase en un principio a homosexua
les, cobrándose en ellos una alta mortalidad. El paso si
guiente fu e el enfermar de los bisexuales, afectándose, por 
tanto, las mujeres y por eso, en el momento actual, el nú
mero de seropositivos en los adultos varones y mujeres 
africanos es muy alto , acercándose por igual al 50% de 
hombres y de mujeres, permaneciendo la enfermedad con 
una alta incidencia en la población. 

Probablemente, en Estados Unidos y en el resto de los 
países occidentales, estemos asistiendo al primer acto del 
gran drama que constituye el SIDA. De los denominados 
grupos de riesgo, ha pasado la enfermedad a la población 
general, afectando indiscriminadamente a los heterosexua
les, que están en contacto con individuos afectados. Por e
llo, al margen de los avances de la ciencia, queremos seguir 
las directrices de los programas mundiales de la lucha con
tra la enfermedad, colaborando firme y eficazmente en las 
campañas de prevención a través de un programa de lucha 
contra el SIDA. 

La expansión de la enfermedad no se produce ahora 
con la intensidad que se temía, pero no hay datos que nos 
permitan pensar que está controlada o que lo va a estar. El 
grupo de los homosexuales disminuye sus cifras de expan
sión debido a que los métodos preventivos han sido efica
ces si tenemos en cuenta que dicho grupo está asociado y 
existe, por tanto, una buena vía de información y asesora
miento. 

El grupo de drogadictos e inyectables no manifiesta 
una marcada tendencia a la reducción, sino que más bien va 
en aumento, al ser un grupo marginal de generalmente ba
jo nivel cultural, que no están constituidos en grupos o aso
ciaciones y las medidas tomadas de prevención no han sido 
eficaces. Este colectivo es particularmente peligroso por la 
frecuente coincidencia con la prostitución y la posibilidad 
de contagios desde estas personas que contraen la enferme
dad por vía inyectable y luego la transmiten a la población 
general. Por lo tanto, dada la importancia epidemiológica 
de este grupo, es necesario desarrollar y potenciar al máxi
mo todas las actuaciones encaminadas a corto y largo plazo 
a prevenir la drogadicción. Y en segundo lugar, llevar a ca
bo un programa de educación sanitaria frenle al SIDA, 

orientando específicamente a este colectivo. 

En países como Canadá, donde la venta de jeringuillas 
y agujas es libre, el porcentaje de drogadictos que desarro
lla el SIDA es muy bajo y en vista de lo cual, se está exten
diendo la idea de evitar en los heroinómanos la enferme
dad, facilitándoles, si fuera necesario, incluso gratuitamen
te las jeringuillas. 

La transmisión heterosexual no sigue la alta progre
sión que se temía, pero sigue siendo la más peligrosa y difí
cil de controlar. La transmisión vertical, es decir, la de ma
dre a feto, se hace cada VeZ más frecuente, y más en la ma
dre drogadicta. La transmisión por transfusión y hemoderi
vados parece limitada a un razonable grado de riesgo que 
permite pensar en que ya está controlada o casi controlada. 
La transmisión por picaduras accidentales, no parece ser 
un grave problema epidemiológicamente hablando y está 
razonablemente bien controlado en ambientes sanitarios 
del mundo desarrollado pero ha constituiod un verdadero 
problema en países como Rumanía, donde más de un 30% 
de los niños han sido encontrados seropositivos a causa de 
no usar agujas y jeringuillas desechables, y sin duda existe y 
puede agravarse en bastantes países africanos. 

El coste de la enfermedad es más que preocupante. 
Los tratamientos con AZT y con la ayuda de una serie de 
preparados que están siendo estudiados o van a ser estudia
dos frente al virus de la inmunodeficiencia humana son 
muy costosos, sin contar los costes sociales. Cada caso de 
SIDA cuesta més de 10 millones en gasto sanitario, esti
mándose un gasto total de 16 millones de pesetas por cada 
enfermo de SIDA. Hay que tener en cuenta que estas pér
didas van a ir aumentado progresivamente a medida que 
aumente el .número de enfermos diagnosticados, cuya aten
ción y seguimiento tiene un elevadísimo coste en lo econó
mico, en lo social y en vidas humanas. Si a estos humanos, 
que ningún producto ha sido capaz de curar a un solo en
fermo , pero desde que se aplica el AZT la supervivencia se 
prolonga, con lo que el coste se hace mayor, los futuros tra
tamientos parece que van encaminados a disminuir la toxi
cidad del antivírico o mejorar los tiempos de supervivencia. 

Pero, de inmediato, no se vislumbra que ninguno de 
ellos sea capaz de curar la enfermedad, es decir, que será 
más prolongado y más fuerte el coste; que la vacuna que 
podría ser la solución no se vislumbra, por lo menos, en los 
próximos años; que las pautas previstas en la utilización de 
los antivíricos, en los sujetos seroposilivos que no tienen 
aún la enfermedad ni sÍndormes relacionades, a fin de evi
tar que desarrollen la enfermedad, encarecerán de manera 
impresionante el ya de por sí sombrío panorama económi
co, los tratamientos a aplicar con visos profilácticos son en 
dosis menores, pero su aplicación es seguramente de por 
vida y en vez de circunscribirse a una población enferma de 
algunos cientos de personas, se tenderán a aplicar a varios 
millones de seropositivos; que si el ritmo de crecimiento de 
la población contagiada no se logra controlar, el panorama 
no puede ser otro que la quiebra de los sistemas sanitarios. 

En diciembre del 88, el secretario de estado para la sa
lud de los Estados Unidos, afirmaba en el simposium sobre 
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el SIDA de Key West, si no logramos evitarlo, vamos a lle
gar a la cifra de mil nuevos casos cada día y entonces ningu
na economía será capaz de soportar la necesidad de inaugu
rar un nuevo hospital de mil camas cada veinticuatro horas 
y sólo para esta enfermedad. 

En España, donde no tenemos aún cifras exageradas 
de casos, ya se afirma que el SIDA, con un costo a prevenir 
de 72 mil millones de pesetas al año, será capaz de comerse 
la mitad del actual presupuesto para prestación farmacéuti
ca. Dado que no existe vacuna ni tratamientos curativos, lo 
único que podemos hacer es prevenir la infección y esto de
pende de la educación. 

La educación tiene también una importancia vital en 
la tarea de desarrollar en este clima de tolerancia y com
prensión de la comunidad en general, sin la cual, cualquier 
campaña que se emprenda para contener la propagación de 
la enfermedad está destinada al fracaso. La prevención de
be impartirse hacia dos campos, prioritariamente: hacia 
personas sanas, contemplando en este grupo la informa
ción en las escuelas, universidades, población en general, 
medio laboral a través de los servicios médicos de empresa 
y lugares de encuentro de las personas que practican hábi
tos de riesgo; y hacia personas portadoras del virus, conse
guir que se constituyan en educadores sanitarios colaboran
do con su ayuda inestimable y evitar la transmisión del SI
DA. Estas personas realizan un efecto multiplicador, en el 
paso -de la información, ya' que si conseguimos que sean 
verdaderos agentes de salud, ellos van a llevar el mensaje a 
grupos donde los profesionales de la salud no llegarían. 

En una encuesta realizada por el Ministerio de Sani
dad y Consumo, titulada algo así como "SIDA, análisis y re
sultados", un 80% asigna la responsabilidad en ~l control 
del SIDA a los propios afectados, por delante del Gobierno 
de la Nación y de las comunidades autónomas. En cuanto a 
las campañas informativas y planes de salud, los propios 
colectivos afectados son reconocidos como sujetos respon
sables de la actuación divulgativa en un 55%, la institución 
médico-colegial y los profesionales sanitarios en un 51% 
son considerados responsables más de la puesta en marcha 
de los planes de salud que de la difusión informativa. 

La información a los jóvenes. Estos requieren una 
atención espeica!. En Estados Unidos, por ejemplo, se de
cía que había unos estudios realizados que demostraron 
que la mayoría de los adolescentes, a pesar de ser sexual
mente activos, no creían que· podían llegar a afectarse y de 
ahí que no trataban de modificar sus hábitos y comporta
mientos sexuales. Las charlas divulgativas a los alumnos 
merecen una consideración especial. Al margen de la rela
ción profesor-alumno, y de la formación de profesores co
mo asesores de salud, al discutir en clase un tópico tan ínti
mo como el comportamiento sexual, la educación imparti
da por personas de la misma edad de los alumnos, tal vez 
sea mucho más efectiva que la impartida por una persona 
de una generación mayor, dado que se consideraría una lec
ción más a los jóvenes. 

. ~ay que motivar un grupo de estudiantes de cada cole
gIO o Institución a fin de formarles y que sean ellos los que 

actuen de comunicadores y educadores para sus compañe
ros de cursos inferiores, poniendo de esta forma sobre avi
so a toda la comunidad estudiantil respecto al problema del 
SIDA 

El SIDA en Baleares tristemente, ocupamos en estos 
momentos la clasificación en toda España el número 3, pe
ro hemos llegado a ocupar en algún tiempo el número l. 
En la actualización de datos del Ministerio de Sanidad y 
Consumo de 30 de marzo del 90, Baleares presentaba la ci
fra de 148 casos, sobre una población de 746.500 habitan
tes, lo que indica la existencia de un enfermo de SIDA por 
cada 5.044 habitantes. Teniendo en cuenta las estimaciones 
de los expertos europeos, de que por cada caso declarado 
de SIDA hay entre 60 y 100 personas portadoras del virus 
de la in muna deficiencia humana, que no muestran ningún 
signo ni síntoma y teniendo en cuenta que en Baleares hay 
148 casos declarados, ello nos lleva a la conclusión de que 
hay entre 8.880 y 14.800 portadores del virus, 10 que supo
ne un portador por cada 85 O 50 habitantes. 

La mayoría de los cuales desconoce su situación de 
portador. La posibilidad de transmitir el virus a otras per
sonas, no adoptando por tanto, medidas preventivas al mis
mo tiempo reinfectarse y no seguir un control médico cui
dando de su salud. Si las cosas siguen a este ritmo y no se 
adoptan medidas eficaces, en un plazo comprendido entre 
los 3 y 10 años podremos, siguiendo la opinión de los ex
pertos, que estiman que en dicho plazo, del total de los 
portadores un tercio desarrollará el SIDA, otro tercio des
arrollará el CRS, el complejo relacionado con el SIDA y el 
otro tercio no manifestará s(ntomas pero seguirá siendo 
portador, aunque se desconozca su pronóstico a medio pla
zo, en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares podrá 
haber por cada 50 a 85 habitantes un enfermo de SIDA, un 
enfermo de SIDA menor y un portador sin síntomas pero 
pudiendo, con el paso del tiempo, desarrollar el SIDA. Y 
todos ellos pudiendo transmitir el virus al resto de la po
blación. 

Por desgracia, en relación con el SIDA, nadie sabie 
quién lo tiene. A la vista de lo expuesto, el CDS manifiesta 
que no hay que preocuparse, sino ocuparse ya del tema. Y 
teniendo en cuenta la Ley de Acción Social de nuestra Co
munidad, las opiniones de la organización médico-colegial 
recogidas en el manuel "SIDA, aspectos médicos y socia
les", las directrices mundiales de la lucha contra el SIDA, 
así como las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud, en su 42 asamblea mundial, hemos propuesto 
esta Proposición no de Ley. 

En su punto 1, decimos que el Govern de la Comuni
dad presente un programa de prevención, siguiendo las di
rectrices mundiales de la lucha contra el SIDA, en el plazo 
de 3 meses, para ser debatido en el Parlamento y dónde su
gerimos consten de manera prioritaria servicios y sistemas 
de detención de los portadores. Se establecen vías para po
der hacerlo respetando los derechos humanos, por si acaso 
hubiera dicho alguna cosa de estas, el Conseller. Investiga
ciones sobres la problemática y modalidades sobre la trans
misión especifica de nuestra comunidad, actuaciones de 
prevención y asistencia a los afectados, trabajando con ellos 
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a fin de conseguir que en lugar de ser fuentes de contagio 
se conviertan en agentes de salud; planificación y coordina
ción de las actuaciones y recursos económicos y humanos 
destinados a la lucha contra el SIDA y ayudas a los afecta
dos; establecimiento de una comisión de evaluación y se
guimiento en la que estén incluidos los representantes de 
todas las asociaciones legalmente constituidas, guberna
mentales y no gubernamentales que trabajan en el campo 
del SIDA 

Dos. Que el Govern de la Comunidad promueva y fo
mente el asociacionismo y la participación ciudadadan si
guiendo los programas mundiales de la lucha contra el SI
DA. No hay que olvidar que las asociaciones ciudadanas le
galmente constituidas, que participan sin ánimo de lucro en 
la lucha contra el SIDA constituyen una mano de obra ba
rata y eficaz. Que el Govern de la Comunidad fomente 
unas jornadas de trabajo con los consejeros de sanidad de 
las distintas comunidades para fijar las directrices conj un
tas de actuación en la lucha contra el SIDA. Oc esta mane
ra, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares no será 
famosa por su puesto en la clasificación de enfermos de SI
DA, sino también por sus inquietudes científicas e investi
gadoras en la lucha contra esta enfermedad. 

Para terminar, nos gustaría felicitar al Conscllcr dc Sa
nidad de Menorca, que con su forma de actuar, distribuyen
do preservativos sin miedo al ridículo, huyen~o de viejos 
tópicos y temas tabúes es como se consigué o por lo menos 
se colabora, de manera eficaz, a frenar la transmisión del 
SIDA, recordando el SpOl televisivo de "Sí da, no da" podrí
amos decir que el SIDA no da lo mismo. Por ello solicita
mos el apoyo de todos los Grupos Parlamentarios a la pre
sente Proposición no de Ley. 

Debemos tener presente que el SIDA está desbordan
do ya los colectivos de riesgo, haciendo que esta enferme
dad se difunda entre la población general, haciendo válido 
lo que afirmó el doctor Gallo cuando dijo: "el SIDA puede, 
en potencia, afectar a cualquier persona". Actuar hoyes no 
lamentarse manana. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portaveus deIs Grups Parlamentaris que hi vulguin 
in tervenir? 

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

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 

Gnicies, Sr. President. Vertaderament, el que ens aca
ba d'explicar la Sra. Aleñar no és tal com diu ella, preocu
par-se, és, de veritat, per preocupar-se, i per preocupar-se 
molt. No és un problema de comunitat, és un problema del 
país. És un problema greu, de veritat, tal com el planteja i 
ho és, ho sabem tots ben segur, perque no és un drama so
cial solament, sinó a més arnés economic a nivel! de la Na
ció. 

Amb els nombres que la Sra. Aleñar ens ha fel, els 

12.000 malalts que hi ha a Balears tenen un cost de 198 mil 
milions. A0, vertaderament, és quelcom que esgarrifa, no
més de pensar en el tema sanitari i en el tema económico 
Estam davant un problema, tal com l'ha plantejat, amb ex
periencia i coneixements, la Sra. Alenar, un problema, fran
cament, que és per posar-se tothom a tremolar seriosament. 

Per tant, jo estic disposat a votar totalment el punt 
núm. 2, pero en el primer i el tercer no basta ni molt menys 
aquesta iniciativa. És una iniciativa que s'ha de plantejar, 
rapidament al matcix Govern de la Nació. Gracies, Sr. Pre
siclen t. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per par! del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Ser
ra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. En primer lIoc, hem de felicliar 
la Sra. AJenar per la seva sentida intervenció d'un tema 
que, vcrtaderament, jo crec que és un deis que més hauria 
de preocupar ja que, jUlllament amb el tema \.le la drogaad
Jiccil) probablement s6n els temes que c!'aquí a deu anys 
scr;lll jo diria que ubsessius a la nostra sOCletat. Obsessius i, 
(;11 coílseqücncia, bo és que avui en parkll1 i en parlcm amb 
rcalllat, a partir de números, a partir de planlejaments d'a
quí, d'aqucsles llles, del carrer, del veinat del cap de cantó, 
deis jardins d'aquí devora, on les xeringu(;s els vespres 
abunden i que, en definitiva, en parlem lambé a nivell in
ternacional, des del Canada fins allil on sigui, que és allil on 
hi ha expcriencies i on la lIuita esta un poc més avan~ada 
que aquí. 

Nosaltres pensam que la proposta és bona en termes 
generals i que no convé que la intentem ironitzar ni que li 
intenlem cercar qualque tipus de defecte tecnic () qualque 
tipus de manera de fugir-ne per no abordar el debal. I ho 
dic perque el nostrc Grup és el primer que per ventur:l 
hauria pogut esmenar aquesta Proposta no de Llei i no 110 
ha rel. Tampoc no ho han [et el Grup POPULAR, ni el 
Grup MIXT, ni el d'UNlÓ MALLORQUINA, ni el Grup 
SOCIALISTA. Per tant, debatim el tema en profundital, si 
és que el problema és real, procurem dur iniciativcs en po
sitiu per complementar o per pal·liar coses que ens puguin 
pareixer no encertades del tut de la Proposta del CDS, pero 
sí que avui cree que qualque tipus de resolució, qualque ti
pus de línia de feina nova, diferent, potenciauor3 d'altres 
accions comen¡;adcs, sí que és necessaria, perquc si no , mal 
ús en feim, de la democracia parlamentaria. 

Pensam que aquí, en aquesta illa, en aquests momenls, 
hi ha alguns problemes grossos. En direm un: I'INSALUD 
no ha ates peticions de professionals de la Sanital que han 
introduü o volien introduir algun tipus d'iniciatives dife
rents a les que actualment es ducn a rerme en els centres 
sanitaris públics. Concretament, una reivindicaeió de bons 
profcssionals, que era la de crear centres de dia, comple
mentaris de la tasca ambulatoria estricta i complementaris 
de la cronificaci6 en els hospitals, aixó no ha estat admes 

1 
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per I'INSALUD, que és institució cabdal i importantíssima 
en el tema quc ens ocupa. Pcr tant, ja és un suggeriment a 
aquest pla d'actuació que el CDS demana, que és instar que 
a través dc la coordinació cntre les institucions sanitaries. 
els centres de dia tenguin una abuda, siguin una rcalitat a 
cada iHa, perque SIDA o problema de SIDA n'hi ha a ca
daseuna de les illes i amb un índex preoeupantment elevat. 

En segon lIoc, certament, a un pla, hi han de participar 
les distintes administracions. 1 s'ha de lIigar SIDA amb dro
gaaddicció. I miTin: guan nosaltres presentarem unes pro
postes de resolució, una moció subsegüent a una in ter
pel·lació sobre política de droga, i tamhé ho férem a cada 
moment en que hem discutit problemes de droga, deiem 
una cosa molt simple, i era ajuntem el traetament que feim 
a la problematica del drogaaddicte a la problcmatica de la 
SIDA És a dir, que es facin les proves, que es prenguin me
sures. La Sra. Aleñar ho deia, parlava de les xeringues, etc. 
Procurem, d'alguna manera, no deslligar. 1 mirin: en el pla 
yuadriennal d'acció social que parla de droga i que precisa
ment dcma a la una acaba el termini de presentació de pro
postes, etc., continuam deslligant la SIDA de la droga. És a 
dir, el Govern continua sense voler esmenar posicions an
teriors i no escoltar posieions que entenem nosaltres cons
tructives. Per tant, el pla que demana el CDS, bo sera que 
es faei, bo sera que tengui en compte aquestes coses i d'al
tres. 

Aixo sí, Sra. Aleñar, una esmena que en certa mesura 
el nostre Grup li voldría fer i és que en el tercer punt, quan 
parla de fomentar unes jornades de treball amb consellers, 
nosaltres suggeriríem que sigui amb consellers i tecnies de 
les distintes administracions que treballen en la problema
tica, perque si els Consel!crs de vegades per ventura pass en 
perque creuen que el tema els ve d'enfora, en fi, aixo és un 
tema relatiu, per ventura els lecnieS ho concixen de més a 
prop i en conseqüencia ten en un nivel! de sensibilitat i de 
preparació superior. Ho deim perque creim que els polfties 
és bo que estiguin amb tecnies en aquestes coses, perque 
professionals i tecnies no hem de tenir una frontera sinó 
precisament el contrario Gracies, i cree que és una bona ini
ciativa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr. Gómez Arbona. 

EL SR. GÓMEZ ¡ ARBONA: 

Gracies, Sr. Presidenl. Primer de tot, voldríem felicitar 
el CDS per la seva Proposició no de Llci, perque creim que 
és molt important i que reflecteix la preocupaeió que a di
ferents coJ.lectius se sent per aquesta problematica, que 
creim que és un greu problema de salut. 

La seva importancia no es pot analitzar únicament en 
la scva importancia intrínseca, sinó en relació amb els al
tres problemes de salut que pot generar. La Sra. Aleñar ja 
n'ha esmcntat uns quants. 1 sobretat, perque la SIDA és 
una síndrome que té una característica que crec que la fa 
bastant diferent a totes les altres, que és que epidemiologi-

cament no té un patró estable. Ella ha reflectit un poc qui
na evolució ha tingut quant als patrons epidemiologies. Si 
abans, la causa més freqüent de transmissió era la drogaad
dicció, seguida d'homosexualitat i transfusions sanguínies, 
scgons ha explicat, esta canviant amb rapidesa, encara que 
Balcars va tenir un patró diferent als deis altres lloes d'Es
panya. 

A Balears, la primera causa de transmis~ió fins fa poc, 
fins l'any passat, era per transmissió homosexual. En aquest 
moment, ja no, ja esta a nivell europeu, a nivell espanyol i 
la causa és per transmissi6 intravenosa. Pero és que el pa
tró heterosexual té una importancia de cada vegada més 
grossa, com ella ha comentat. Als Estats U nits estan dient 
que les persones que tenen sis parel!es diferents durant tat 
rany es consideren persones d'alt risco Realment, jo cree 
que a((o és arribar a un nivell que marca la importancia que 
pot tenir aquesta m~laltia en totes aquestes coses. A~o s'ha 
vengut a refrendar aquests dies a les jornades que s'han fet 
a Eivissa sobre SIDA, en les quals surt precisament la im
pOrlancia de la transmissió heterosexual en tota aquesta 
problematica. Per tant, jo crec que a0 distingeix molt la 
SlDA d'altres problemes de salut pública. 

A Balears, com la Sra. Aleñar ha comentat, la impor
tancia és maxima, amb una taxa per mil molt elevada, la 
tercera d'Espanya, que cree que estam fent carreres per tor
nar a guanyar el primer lloc. Jo crec que l'aetuació de la 
Conselleria ha estat blana,-per dir-ho de qua~que manera. 
Van fer una declaració de SIDA eom a malaltia de declara
ció obligatoria, van complir una recomanaGÍó del Consell 
Interterritorial sobre aquest tema. Van quedar bé. Van fer 
una minicampanya i ja esta. Quatre rallades a les escoles. 
Arl: 's resumeix en quatre línies de contestació d'una pre
gunta que aquesl Grup va fer al Sr. Conseller. Quatre línies 
és lOla la campanya que el Govern diu que ha fet, no és que 
aquest Diputat els digui; no, és que el Govern diu que ho 
ha fel. 

Per tant, jo crec que, bé, ha complert davant tothom. 
Ja no podem dir que no ha fet res pero cree que ha estat 
una actuació blana. No es pot dir que davant la importan
cia que té aquesta malaltia hagi actuat amb una duresa i 
una rapidesa que serien necessaries per a tat a0. 

1 que passa? Que altres administracions o entitats pú
bliques han hagut d'agafar el relleu de l'Administració de la 
nostra Comunitat Autónoma. Altres comunitats autono
mes han pres mesures que per ventura per aL , Govern són 
1110lt atrevides, com pot esser la del País Basc que comenta
va la Sra. Aleñar. Cinquanta pessetes, val el kit antisida, 
cinquanta pessetes. No deu esser perque sigui car: un con
dom i una xeringa, cinquanta pessetes. 

El Consell Insular de Mallorca ha donat suport a insti
tucions com Arrels, en duc unes quantes aquí, que cree que 
donen exemple: "otra sexualidad", "sexo seguro", "los pre
servativos", "lo que de debe saber del SIDA en la empresa", 
una serie de coses. 1 el Consell Insular de Menorca, com 
havia comentat, Sra. Aleñar, va fer una campanya informa
tiva incloent un condom que a la Conselleria li va caure 
molt malalent. Li va caure moIt malament perque incloi'en 
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la Direcció General de Salut entre els centres on podien 
anar a demanar informació. Es refteeteix, cree, un poc, el 
sentiment de la Conselleria. 

Nosaltres, realment, creim que és una !lastima, perque 
davant la problematica, necessitam totes les mans de tot
hom, tota l'ajuda de tothom. No es pot pensar que hi ha 
una intromissi6 en totes aquestes coses. Jo cree que haurí
em de fer un esforc;, entre tots i amb postures tan conserva
dores i tan poc dialogants com les que fins ara ha demos
trat el Govern, tan allunyades de la realitat, cree que és di
fkil solucionar aquests problemes. 

M'ha vingut, quan anava a preparar aquesta resposta el 
símil del que a vegades és aquest Parlament. Hi ha un có
mic d'en Quino que es diu Potentes, prepotentes e impoten
tes i jo cree que els potents d'aquest Parlament són els 
Grups de l'oposició que a pesar que sistematicament estan 
derrotats i que els diuen que fan totes les coses, continuen 
venint. Podríem desanimar-nos, deixar de presentar coses, 
pero no. Continuam presentant tot tipus de propostes, que 
és sistematicament derrotada pel Govern i pels Grups pluri 
i unipersonals que hi donen suporto El prepotent, com no, 
és el Govern, que s6n els Grups que van menyspreant, de 
qualque manera. EIs impotents, ha deixo a vostes mateixos 
que decideixin. Qualque vegada ens sentim impotents da
vant tat a<;o. 

Per tant, jo cree que amb una problematica com aques
ta, Srs. del Govern, si no decideixin donar-hi suport i posar 
rnans per fer aquestes coses, com deirn per Menorca, no ba
din, s'ho facin mirar, el tema és important. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr. Vicen<; Sena. 

EL SR. SERRA 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: Espanya 
ocupa el tercer 110c a la regió europea de l'OMS, tant per 
casos anuals com per acumulats. Aixo és una de les estadís
tiques que hem sentit per part del CDS i que ens ha donat 
una 
aquesta Comunitat Autonoma, dins la mitjana nacional. 
Xifres, em tem, relatives, per evitar-nos que són les que do
nen una vertadera dimensió al problema des d'una Comu
nitat. 

Especialment preocupants són les dades no citades 
abans, en cap intervenció, referents als boixos infectats a 
través de la mare, ja que segons l'OMS, dos milions de do
nes en edat de tenir fills es veuran afectades per la síndro
me l'any que ve. Com asseguren els experts, el m6n es troba 
dins la denominada "tercera fase" de l'epidemía SIDA, la de 
l'impacte social, polític, economic i de reacci6 a les dues 
anteriors, que són les de la infecció silent i la d'aparició 
deis casos de malaltia. Els principals factors socio-culturals 
són ben coneguts: modificació del comportament sexual, 
emigració de la poblaci6, toxicomanía, transfusió i comer
cialitzaci6 de productes derivats de la sango 

Davant aixo, es plantegen tres punts fonamentals: un 
reforc;ament de tates les mesures educatives, fonamental
ment dins l'ambit sanitari, per incrementar les mesures pre
ventives, l'ús de medicaments que cada vegada es coneixen 
millor i que tendeixen a retardar o anul·lar la capacitat de 
mutaci6 del virus i ara mateix s'esta parlant ja del DDI i, 
com a tercer punt, la vacunaci6, que, com ha dit la Sra. 
Aleñar, és una soluci6 que actualment esta endanerida 
científicament. TOl aixo s6n les mides educatives per fer 
efectius uns senzills factors, que eviten la transmissió i que 
són: no compartir xeringues i agulles i tenir cura amb les 
relacions sexuals (els preservatius). 

Tot aixü, a qui ha d'anar dirigit? Dones, fonamental
ment, a addictes a drogues per via parenteraL ja que en ells 
conftueixen tres factors importants: el contagi horno i/o he
terosexual, transmissi6 sanguínia i transmissi6 mare-fetus, 
que té un increment preocupant, com he dit abans. També 
la transmissió homosexual i també, com s'ha dit abans, l'he
terosexual; anys enrera, a Espanya, aquesta transmissi6 he
terosexual suposava un u per cent i avui arriba al quatre 
per cent. Franc;a es troba entre el deu i el dotze per cent. 

Altra cosa sera que es compleixin les instruccions, una 
vegada informats aquests eol·lectius. D'aquí, la importancia 
de la prevenció secundaria i terciaria i l'actuació de progra
mes preventius a nivell de comites ciutadans antisida, que 
és la manera de funcionar d'altres institucions. 

En aquest sentit, hem de dir, per exemple, respecte de 
la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de la Comunitat 
Autonoma, que dues de les mesures adoptades són la de
claraci6 obligatoria de la SIDA i el despistatge de la SIDA 
en les hemodonacions. Un exemple de bona coordinació 
amb Son Dureta, que és de I'INSALUD, seria l'estudi epi
demiologic qualificat com a "conecte i rigor6s" per les dues 
institucions. 

A part d'aixo, la Conselleria de Sanitat esta integrada 
dins el pla nacional, amb una actuació conjunta que es 
plasma a les reunions del Consell Interterritorial del Siste
ma Nacional de Salut, com marca la Llei General de Sani
tal. Aquestes reunions es realitzen al Ministeri i marquen 
les directrius generals de la Comissió Autonomica dins el 
pla nacional de Huita contra SIDA. Cal recordar que el 
Consell Assessor d'experts sobre SIDA va esser creat en el 
85 amb la missió d'assessorar la línia d'actuació deIs orga
nismes nacionals i internacionals. Per tant, el punt 2 de la 
Proposició no de Llei del CDS pareix remarcar a110 que ja 
s'es ta fent. 

Caldria demanar-se si aquesta Comunitat Autonoma 
pot actuar independentment de les directrius estatals o 
mundials. Evidentment, no. 1 amb aixo, podríem dir que els 
canvis que sorgeixen amb els conceptes abans basics d'a
questa malaltia se succeeixen rapidamenl i exigeixen una 
estreta co¡'¡aboraci6. Serien uns exemples molt grafies i a 
grosso modo, per exemple, que els descobriments deIs pre
cursors del virus VHl i VH2 i fins i tot de senyales marca
droes del virus a mas tres de teixils i seroteques deis anys 60 
s'han descobert allí. Aixo esta descrit a la revista Lance, de 
reconegut prestigi. Aixü fa que la SIDA es consideri una 
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malaltia nova, únicament en la seva dimensió epidemioló

gica. 

Un altre exemple seria que la denominació de la SIDA 
inicial, la que es va fer en un principi, quan hi va haver el 
boom d'aquesta malaltia, va esser que es denominas com la 
malaltia de les quatre H: homosexual, heroinóman, haitül i 
hemofilic, denominació inexacta, tant pel car:kter hetero
sexual que ja hem comentat, com pel fet que la característi
ca racial haitiana hi va esser inelosa per desconeixement i 
tal vegada per la comoditat de considerar la SIDA com una 
malaltia estrangera. 

Tot aixó implica canvis en el procés que demanda 
aquesta malaltia a nivell mundial, amb unes directrius que 
arriben, efectivament, fins a la Conselleria de Sanitat de la 
Comunitat Autonoma i que compleix. Per tant, al punt 2 
de la Proposició no de LIci votarem que no. 

El punt 3, segons pareix, propasa unes reunions pa
raHeles a les que existeixen actualment a nivell central, 
amb les altres autonomies, a través de I'esmentat Consell 
Interterritorial. No cal oblidar que en I'aspecte sanitari, 
l'Administració central hi té un paper important. En el 
camp assistencial, per exemple, s'ha de refor~ar I'oferta de 
la prova de detecció de la infecció per virus VIH i mantenir 
I'oferta de cures de salut als infectats per part del sistema 
nacional de salut, de la mateixa forma que en el cas de per
sones afectades per altres patologies. S'actuara, com s'ha 
dit també abans, a través de la futura LIei d'Ordenació Ge
neral de Salut i Educació. Per tant, aquesta introducció del 
Govern central fa que tenguem per bones aquestes reu
nions que es fan al Ministeri. Per tant, al punt 3 votarem 
que no. No pareix adequat establir duplicitats. 

Respecte del punt 1, estam d'acord en la prevenció de 
la SIDA, pero entenent que és una acció de Govern, i amb 
aixo ja anam a unes qüestions molt més practiques, per la 
qual cosa pensam que, en principi, no fa falta debat parla
mentari. Per aixó, jo ti proposaria a la representant del 
CDS transaccionar el punt 1 en el sentit que el Govern de 
la CAIB elabori, en el termini de tres mesas, un programa 
de prevenció de la SIDA d'acord amb el pla nacional. 
Aquesta proposició, la farem arribar al President del Parla
ment perque, en cas d'esser acceptada, s'incorpori al text de 
la Proposició no de LIei. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, per part del Grup Parlamentari CDS, la 
Diputada Maria Antonia Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente, los Sres. de 
Menorca podrán coger el avión, no se preocupen. 

Gracias a los Grupos parlamentarios que han manifes
tado su apoyo. Francamente, creí que el Grupo POPULAR 
al menos al punto 1 lo iba a apoyar, puesto que todos los 
datos que ha aportado, además de los que yo ya había apor
tado y para no alargarme más, esos que él ha dicho también 

los tenía, pensé que si eso es así, que hacen, que no apoyan 
el punto 1? Eso sí, como ha dicho el Sr. Serra, si tenían ga
nas de enmendar la Proposición, ha habido muchos meses. 
Fue presentada hace muchos meses. Yo lo lamento, pero si 
todo lo que se trata de hacer es decir "sí, pero no; no, pero 
sí; quiten ustedes el debate en el Parlamento, pero esto ya 
lo estamos haciendo, esto no sé si tenemos competencias". 
Mire usted, la verdad, con su intervención, creí que iban a 
apoyarla entera. 

En el punto 2, tienen competencias, simplemente se 
dice que promueva y fomente el asociacionismo y la partici
pación dentro de las directrices de los programas mundia
les. Competencias, hay, perfectamente. 

Yel punto 3, que lo están haciendo. Bueno, no preci
samente no monta<\as ni organizadas por este Govern y si 
me hubiera oido en la intervención - en lugar de estar 
oyendo al ConselIer que, hoy, en lugar de contestarme, le 
ha dicho a usted que me dijera - le he dicho una cosa nada 
más: me gustaría que Baleares se distinguiera no por ser el 
número 3, o a lo mejor un día el número 1 en el ranking del 
SIDA, sino por tener una iniciativa como fuera esa, de or
ganizar, con todas las comunidades, una actividad que fuera 
la defensa conjunta de actuaciones en la lucha contra el SI
DA 

Nada más. No entiendo y lamemo la faIta de voluntad 
que existe en el Grupo POPULAR a la hora de apoyar esta 
iniciativa. No hay enmiendas de ninguna clase. Gracias, 
Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

La proposta del Sr. Serra tampoc no s'accepta, Sra. 
Aleñar? 

Sí, sí, té la paraula. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

La enmienda del Sr. Serra era una precisión técnica. 
Me parece perfecto. Eso no es una enmienda. Eso no mo
difica el contenido. Es la inclusión de técnico". Sí, perfecto, 
si los demás grupos lo aceptan, y si no ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portaveus deIs Grups Parlamentaris, hi ha qualque 
inconvenient a acceptar que s'hi inclogui "tecnies" en el 
punt núm. 3? 

No? Sí? Aleshores. 

Acabat el debat, passam a la votació. El primer punt i 
el segon punt són exactament igual que vénen a la Proposta 
i el tercer punt es modifica en el sentil que després de 
nConselJers" digui ni tecnies de sanitat". 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del 
punt primer de la Proposició no de Llei del Grup Parla
mentari CDS, es volen posar drets? 
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Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 29; vots en contra, 
30; no hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjat el punt pri
mer que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt segon. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 30; vots en contra, 
29; no hi ha abslencions. Queda, ido, aprovat el punt núm. 
2. 

(Pausa.) 

Resultat de la votació - i rectifiquin si no és així -: vals 
a favor, 28; vots en contra, 29; no hi ha abstencions. Queda 
rebutjat, també, el punt núm. 2. 

Passam a votar el punt núm. 3. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 29; VOlS en contra, 
27; abstencions 1. 

(Aldarull a La saLa. ) 

Sres. i Srs. Diputats, demanin que es repcteixi la vota
ció, pero no importa fer aquesl escand 1: "no!, no!, no!," 
que pareix que som a una escola. Jo deman un poe de e
riosilal. Si s'equivoquen en el compte, lomaran a repetir la 
votació, pero dins un clima parlamentari. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del punt núm. 3, 
es valen posar drets? Grades. 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 27; vots en contra, 
29; abstencions 1. Queda, ido, rebutjat també el punt tercer 
que acabam de sotmetre a votació. 

Esgotat l'Ordre del Dia, Sres. i Srs. Diputats, s'aixeca 
la sessió. 

' . 

.>" 
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