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SUMARI 

1.- PREGUNTES: 

1) RG.E. núm. 279/92, presentada pel Diputat Sr. Damia Pons i pos, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
amb la formulació segiLent: 
"Quíns són els criteris que han determinat la selecció deis continguts artlstics del pavelló de Balears a L'Expo 
-92?" 

2) RG.E. núm. 862/92, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc López i Casasnovas, deL Grup Parlamentari 
PSM i EEM, amb la formuLació segiLent: 
"Quines actuciones ha duit a terme la ConseLLeria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori del Govern de 
les IlLes Balears CÚlvant el fet denunciat d'haver-se construft una edificació díns una ARIP, alUoc anomenat 
L'Enzel~ que entre d'altres infraccions, ja que no té llicencia d'obres ni ha estat declarada d'interes socia~ in-- . 
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compleix l'article 16.3 de la Llei d'espais naturals?" 

3) R GE. núm. 863/92, presentada pel Diputat Sr. loan F. López i Casasnovas, del Grup Parlamentari PSM i 
EEM, amb la formulació següent: 
"L 'explota ció d'ilrids a Tirant (es Mercadal), compta amb el pla de restaura ció obligatori?" 

4) RGE. núm. 864/92, presentada pel Diputat Sr. loan F. López i Casasnovas, del Grup Parlamentari PSM i 
EEM, amb la formulació següent: 
"Per que contesta la Conselleria de Cultura la pregunta amb RGE. núm. 1398/91, relativa a incompliment 
per pan del Gover de les Illes Balears de la normativa de normalització lingüfstica, dient que el diputat que 
sotscriu hagi fet manifestacions en els mitjans de comunica ció que falsegen la reaUtat?" 

5) RGE. núm 886/92, presentada pel Diputat Sr. Vfctor Tur i Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
amb la formulació següent: 
"Ha tengut la Conselleria de TrebalI i Transpons alguna intervenció en la creació del pool entre les empreses 
navilieres que cobreixen la Unia entre Eivissa i Formentera?" 

6) RG.E. núm. 815/92. presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Grup Parlamentari PSM i 
EEM, amb la formulaci6 següent: 
"Pensa el Govem de les Illes Balears intentar que quedi en aquestes illes el Ilegal Ayamans?" (Ajomada) 

7) RGE. núm. 904/92, presentada pel Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
amb la formulaei6 següent: 
La Conselleria Adjunta a la Presidencia té un assessor en nomina, amb una remuneraei6 anual de 1.222.890 
pessetes, amb la funció de "mitjans de comunicaci6". ¿S6n les seves funcions les d'atacar els grups polfties que 
critiquen la Conselleria Adjunta a la Presidencia, a través de les seves coLlaboracions habituals a la premsa de 
Palma?" 

11.- INTERPEL.LACIÓ 

RG.E. núm. 705/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a polftica de la tercera edat. 

1/1.- MOCIONS: 

1) RG.E. núm. 917/92, presentada pel Crup Parlamentari PSM i EEM, relativa a la pol{tica del Covem en
vers de l'entrada en vigencia de l'Acta Única Europea (derivada de la InterpeLlaci6 RG.E. núm. 1965/91). 

2) RG.E. núm. 935/92, presentada pe' Crup Parlamentari MIXT, relativa a po/{tica en materia de comen; (de
rivada de la InterpeLlació RG.E. núm. 3243/91). 

3) R.GE. núm. 948/92, presentada pel Crup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a po/ftica d'ensenyament de 
la música a les Illes Balears (derivada de la InterpeLlació RGE. núm. 23/92). 

1.1) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 279/92, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. DAMIÁ PONS 1 PONS, DEL 
GRUP P ARLAMENT ARI SOCIALISTA 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La cultura és una 
competencia exclusiva de la Comunitat Autónoma al marge 
de qui protagonitzi les activitats culturals. Per tant, des del 
moment que les Illes Balears, a través de l'Expo-92, tenen 
l'avinentesa de presentar les Illes davant els seus aspectes 
artístics davant tota una serie de visitants, que evidentment 
seran bastants de milions, és absolutament necessari que 
els criteris que han determinat els continguts artistics d'a
quest pavelló es facin amb rigor. Per aixó demanam a la 
Sra. Consellera de Cultura, Educació i Esports, com a titu
lar del Govern en l'Area de responsabilitat de cultura, que 
ens digui amb quins criteris s'han fixat aquests continguts 
artístics que seran mostrats al mÓn a través del pavelló de 
les Illes Balears a l'Expo-92. 

EL SR. PRESIDENT; 

Bones tardes a tots. Comen~m la sessió plenAria d'a
:vui. El primer punt de I'Ordre del Dia corres pon a les pre
guntes; comen~m per la 279, que formula el Diputat Sr. 
Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, sobre 
criteris del continguts artfstics del pavelló de Balears a I'Ex
po-92. Té la paraula el Diputat Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 
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EL SR. PRESIDENT: 

Grllcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Consellera de 
Cultura per respondrc. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ I ESPORTS (Ma Antonia Munar i Riutort): 

Grllcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Com tots 
vostes saben existeix un comité organitzador a Balears per 
anar a l'Expo-92 i aquest és el que ha pres les decisions cor
responents. Aquest comité estll integrat, entre d'altres, per 
representants del Govern balear, deIs consells insulars, de 
les caixes, de la Banca March, de la CAEB, de PIME Balea
res, de la Cambra de Comer~, etc. És, per tant, el comité, a 
través de la comissió de cultura, el que ha elaborat els crite
ris generals que han determinat la selecció de ls continguts 
artistics del pavelló de Balears a l'Expo-92. No obstant ai
xo, he de dir que les bases han estat els criteris recollits en 
un document, que és el document de bases, que es traba a 
la seva disposició, perque en aquests moments el té aquest 
comite. El lema era "aportació a la humanitat peIs desco
briments". 

EL SR. PRESIDENT: 

Grllcies, Sra. Consellera. Vol fer ús de la paraula, el Sr. 
Diputat? Té la paraula. 

EL SR PONS I PONS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. No sé la pompositat 
d'aquesta presentació davant la humanitat d'un petit pais 
com el nostre si no quedarll una mica gros. Les referencies 
que en tenim - avui mateix hi ha una exposició a les vuit de 
l'horabaixa del Sr. Joan Guaita, a la seva galeria, amb fons 
artistics que aniran a l'Expo. Jo cree que és una cosa molt 
més casolana; en aquests criteris no hi han intervengut, per 
exemple, cap deIs directors deIs museus de les Illes Balears, 
que són els coneixen els fans, no s'han consultat persones 
molt solvents del món de la cultura que tenen uns criteris 
rigorosos, i, mirin, s'ha consultat una persona que treballa 
més o menys a I'entorn de la Conselleria, coro el Sr. Guai
ta, o una persona que és un decorador estimable, com el Sr 
Miquel Sagrera, entre altres. Crec que aixo és una absoluta 
falta de serietat a l'hora de presentar les Illes davant la hu
manitat. Si aquestes persones ens han de presentar, creim 
que en podrien haver trabat d'altres molt més solvents, 
perque aixo realment va comen~r malament i no creim 
que l'espectacle que es do ni a Sevilla estigui d'acord amb la 
necessitat de divulgar un patrimoni que em fa la impressió 
que la Sra. Consellera no acaba de coneixer. Moltes grllcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula, la Sra. 
Consellera? Té la paraula. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS (M3 Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Jo comprenc que el Sr. Damia 

Pons em pugui fer més preguntes a mi que a a quasevol al
tre membre del Govern. Jo cree que voste s'ha obstinat que 
jo li do ni una resposta tot i que jo Ji vaig dir que jo no for
maya part d'aquest comité i per tant difícilment li podia do
nar una resposta molt encertada. Segurament si voste ha
gués volgul que li respongués algú que ho sabés perque ha
gués format part d'aquest comité, li haurien contestat molt 
millor que jo. Voste ha redult una comissió integrada per 
totes les institucions, des del Govern als conssells insulars, 
a dues persones que voste diu que sera n dues de les que re
alment hi tendran molt a veure. Jo crec que són dues perso
nes més dins aquesta organització, pero que n'hi ha moltís
simes més, com les que jo li he exposat, que pel fet de re
presentar unes institucions cree que deuen tenir més inci
dencia a 1'hora de deeidir que les persones que voste ha 
anomenat. 

L'aportació a la humanitat en els descobriments a vos
te li pareixera un titol tan pompós com vulgui, aquesta co
missió que ti he comentat abans el va creure oportú. Es ba
sa en tres punts o tres nudis que regeixen aquesta partici
pació; em referiré a la cartografia mallorquina i la seva in
cidencia en la navegació durant els segles XIV i XV. Un al
tre nudi és I'aportació de l'obra de Ramon LIull al pensa
ment europeu, i ellercer, la labor deIs missioners a la Nova 
Espanya, Mexic i California. Cree que aquest comité de cul
tura, en primer lloc, i el comité organitzador en segon, va
ren aprovar aquests continguts bllsics i en unes direccions 
determinad es, com era una selecció de bronzes i terracottes 
de les Illes Balears que anaven de l'any 2.000 al 124 abans 
de Crist; una mostra d'art sacre especial en orfebreria i pin
tura i una mostra de la pintura contemporania d'avantguar
da a les Illes Balears. 

Tot aixó voste ho ha volgut reduir a una exposició de 
pintura amb criteris d'un senyor determinat. Cree que la se
va interpretació realment és poc serios a i ja li dic que Ji 
don la resposta jo, que no tenc res a veure amb aquesta co
missió, perque voste s'ha entestat que jo li contesti. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sra. Consellera. 
::A. 

1.2) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 862/9i, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. JOAN FRANéESC LÓPEZ I 
CASASNOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1 
EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, que és la 862, que for
mula el Diputat Sr. Joan Francesc López i Casasnovas, del 
Grup Parlamentari PSM i EEM, sobre construcció d'una 
edificació dins una llrea rural d'inter~ paisatgistic. Té la 
paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr. President. Ens agradaria que el Govern de 
les IlIes Balears respongués quines actuacions ha duit a ter
me la seva Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del 
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Territori davant el fet denunciat pel GOB, entre d'altres, -
d'haver-se constru'it una edificació dins una area rural d'in
teres paisatgístic a un lloc anomenat l'Enzell, terme muni
cipal des Mercadal, que entre d'altres infraccions, ja que no 
té llirencia d'obres ni ha estat declarada d'interes social, in
compleix l'article 16.3 de la Llei d'espais naturals. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Oiputat. Té la paraula el Conseller Sr. 
Saiz per respondre. 

EL SR. CONSELLER O'OBRES PÚBLIQUES 1 
OROENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Moltes gracies, Sr. President. M'agradaria donar-li una 
res posta més original, Sr. López, pero resulta que sempre li 
he de contestar el mateix quan fa aquest tipus de preguntes. 
Com vos té sap, estic segur que ho sap, ni la Conselleria 
d'Obres Públiques ni cap altre departament del Govern té 
la més mínima competéncia en matéria d'infraccions urba
nístiques. En el cas que hagi passat el que vosté denuncia -
jo no en tenc cap coneixement oficial, pero si realment ha 
passat aquest cas - no hi ha dubte que és una infracció ur
banística regulada a la Llei de disciplina urbanística, l'única 
que regula aquests tipus d'infraccions i que no ha estat mo
dificada per la Llei d'espais naturals. En conseqüencia, per
qué vosté i altres senyors diputats ho varen voler, la Conse
lleria no té cap competéncia en absolut en aquest tema. Li 
agrairia que no em demanas més sobre aquest tipus de co
ses, perqué sempre li he de contestar el mateix. GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Saiz. Yol tornar fer ús de la paraula, el Sr. 
Diputat? Té la paraula. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOY AS: 

Gracies, Sr. Conseller. Li agraesc una vegada més que 
hagi repetit una resposta a preguntes d'infraccions urbanís
tiques que probablement no seran les darreres (tant de bo 
que ho fossin!), pero si més no serveixen perqu~ quedi re
gistrat al Diari de Sessions als efectes que els responsables 
d'aquestes infraccions, que són companys del seu partit po
Utic que gestionen I'Ajuntament des Mercadal, que gestio
nen el Consell Insular de Menorca, en puguin prendre bo
na nota, perqué la Llei de disciplina urbanística és el punt i 
final d'un seguit d'ordenació legislativa emanada d'aquesta 
mateixa Comunitat Autonoma que s'incompleix sistemati
cament i que necessita, obviament, acabar en el contenciós 
administratiu, pero com que encara creim en les possibili
tats polHiques d'aquest Parlament, és important deixar 
constancia del que es produeix a les nos tres illes. 

La ignorancia no és eximent. Jo ti deman, Sr. Conse
ller: Ha enviat vosté el text legislatiu a I'Ajuntament des 
Mercadal i al Consell Insular de Menorca? Ja sé que no cal 
que ho faci, és una pregunta retorica. També sé que els re
gidors, l'alcalde, els diputats i consellers saben llegir, ho sé, 
pero el problema en aquesta Comunitat Autonoma, és que 
les lleis, ben o mal fetes, ja promulgades i per tant en vigor, 

s'incompleixen d'una manera escandalosament palesa i, en 
conseqüéncia, jo li he de recordar que tots, jo el primer, 
quan vam prometre o jurar l'exercici del cArrec públic, ho 
vam fer per fer complir i complir la legisla ció emanada de 
la Constitució i de I'Estatut d'Autonomia. Alguns vam dir 
sense renunciar el dret d'autodeterminació; altres potser 
haurien d'haver dit sense renunciar el dret d'exercir I'esport 
d'incomplir sistem:Hicament les lleis que es fan. 

Gracies; crec que no hi ha més preguntes afer i li agra
ese que quedi registrada al Oiari de Sessions una vegada 
més aquesta resposta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Oiputat. Vol fer ús de la paraula, el repre
sentant del Govern? 

EL SR. CONSELLER O'OBRES PÚBLIQUES I 
OROENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Naturalment, Sr. President. Moltes gracies, no em que
da més remei. 

Sr. López, no sé exactament a qué ve fer unes conside
racions damunt el partit. Jo no sé de quin partit s6n els su
posats infractors que crec que són els primers culpables, 
abans que l'Ajuntament i el Consell Insular. El que és ben 
cert és que en qualsevol cas, si voste vol fer un sermó a 
aquesta gent i dir-Ios que incompleixen el seu jurament, no 
m'ho digui a mi, els ho digui a ells. Si voste vol di~ que aix() 
és un assumpte de jutjat de guardia, vagi al jutját de guar
dia, perÓ no m'ho digui a mi. Crec que entre les meves obli
gacions, quan vaig jurar el cArree, no hi havia la de fer de 
jutge ni de resoldre contenciosos administratius. 

A mi em pareix molt bé que voste vulgui fer i faci 
aquestes reflexions, pero no s'aprofiti de la Conselleria 
d'Obres Públiques del Govern balear que, ti ho repetesc, 
podria intervenir si voste i altres haguessin volgut, perque 
hi havia una possibilitat que haguessin tengut aquesta dar
rera opció d'intervenir en aquests casos. Li ho record, per
qu~ la varen proposar en aquesta Cambra i vostes no la va
ren voler; varen dir que era innecessari i que aixo havia de 
quedar en mans de l'autonomia municipal i deis consells 
insulars. En conseqüencia, voste faci el que vulgui, faci els 
sermons que vulgui i a qui vulgui, pero no a mi. Moltes gra
cies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Conseller. 

1.3) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 863/92, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. JOAN FRANCESC LÓPEZ 1 
CASASNOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1 
EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, que és la 863, que for
mula el Diputat Sr. Joan_Francesc López i o:>asnovas, del 

sr 
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Grup Parlamentari PSM i EEM, sobre explotació d'arids a 
Tirant. Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Pregunta molt concreta, no hi ha cap sermó: L'explota
ció d'arids a Tirant, es Mercadal, compta, Sr. Conseller, 
amb el pla de restauració obligatori? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller per 
respondre. 

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

Sí; moltes gracies, Sr. President. Sr. López, la resposta 
igualment concreta: No ho sé. EIs plans de restauració de 
les pedreres no es presenten a la Conselleria, es presenten 
al Departament de mines de l'Administració central. En 
conseqüencia, nosaltres no ho sabem. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, el Di
putat Sr. López? Té la paraula. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASMOV AS: 

A~ em preocupa més, Sr. Conseller, que vos te no ho 
sapiga, perque voste sap perfectament que dia 27 de desem
bre del 1989 el Butlletí Oficial del Parlament publicava els 
criteris del Pla sectorial de pedreres. Voste sap perfecta
ment, perque signa la resposta, que dia 13 de febrer d'en
gtlany deia, responent a una pregunta formulada pel nostre 
grup relativa precisament a la no entrada en vigor del Pla 
sectorial de pedreres, que no s'havía pogut aprovar perque 
l'any passat es va acabar la primera fase d'informació pre
via, que responia a l'analisi de la situació actual realitzant 
amb detall l'estudi de jaciments i d'explotacions en actiu o 
abandonades, contemplant l'estat d'explotació i el ritme de 
producció, aixi com les possibilitats de reexplotació, etc. 

No llegiré tota la resposta que vos te signava i coneix 
perfectament; el que passa és que si vos te diu que s'ha aca
bat la primera fase i, per tant, s'han conelos tots els estudis 
que contemplava el criteri corresponent als documents que 
han d'informar la redacció del Pla de pedreres, no pot igno
rar en quina situació es troba la pedrera - explotació iLle
gal, per descomptat, perque no compta amb cap llicencia -
de Tirant. En conseqüencia, nosaltres li continuam dema
nant, perque aquí, Sr. Conseller, sí que té alguna part de 
responsabilitat; evidentment no tota, perque en té I'Admi
nistració periferica de I'Estat, en té la Comunitat Autono
ma i en té el mateix Ajuntament, i subsidiariament el Con
sell Insular de Menorca en aplicació de la Llei de disciplina 
urbanística, artiele 71. Aleshores, Sr. Conseller, jo li deman 
COm es troba realment el tema de la pedrera de Tirant, faré 
la pregunta una mica més amplia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el Conseller Sr Saiz. 

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

Moltes gracies, Sr. Presidente. No hi ha dubte, Sr. Ló
pez, ja ti vaig dir l'altre dia, que a vos te li agrada molt em
bullar la troca, pero a mi no m'emboticara. No ho sé; li re
petesc que no ho sé, que no tenc obtigació ni possibilitat de 
saber-ho des del moment que no es tramita davant nosal
tres. M'agradaria que em digués quina responsabilitat te
nim nosaltres en la tramitació d'una autorització, el mante
niment d'una extracció o I'autorització d'un pla de restau
ració en el qualla Comunitat Autonoma - no ja nosaltres, 
la Comunitat Autonoma - no té la més mínima competen
cia perque no s'ha transferít, és una competencia que enca
ra té l'Administració central. M'agradaria que em digués 
quina responsabilitat tenim nosaltres. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.4) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 864/92, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR JOAN F. LÓPEZ 1 CASASNO
VAS, DEL GRUP P ARLAMENTARI PSM 1 EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, la 864, que formula el -
Diputat Sr. Joan Francesc López i casasnovas, sobre res
posta de la Conselleria de Cultura a la pregunta núm. 1398. 
Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Sr. President, a ningú no agrada quedar com a menti
der. En una resposta que aquest estiu es va produir en rela
ció amb una pregunta que havia formulat d'incompliment 
per part del Govern de les IlIes Balears de normativa de 
normalització lingüística, se'm va contestar textualment: 
"No és cert que a la invitació del batle de Ciutadella figuri 
el nom castellanitzat de la població, no sabem a que respo
nen aquestes afirmacions per part del diputat, pero potser 
haunem d'agrair-li que s'informas correctament abans de 
fer manifestacions als mitjans de comunicació que falsegen 
la realitat". 

A ningú no agrada quedar com a mentider. Jo deman a 
la Conselleria de Cultura que digui realment en que es basa 
per fer una afirmació tan forta com la que va fer i va signar 
exactament el mes d'agost, si no vaig errat dia 28 d'agost. 
Ara equivoc la data, pero concretament la que va fer en la 
resposta 1398/91. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Té la paraula la Conselleria Sra. 
Munar. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS (M3 Antonia Munar i Riutort): 
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Gnlcies, Sr. President. En una fotocOpia de la convida
da, que voste mateix pot comprovar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Consellera. Vol fer ús de la paraula, Sr. 
Diputat? Té la paraula. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Sí, Sr. President. Parlam la mateixa llengua. Aquí té, 
efeetivament, la tarja d'invitació, peró la pregunta, Sra. 
Consellera, anava dirigida als serveis de protocol del Go
vern de la Comunitat Autónoma, no a I'Ajuntament de 
Ciutadella, i aquí tenc la fotocOpia, també li ho puc mos
trar, a través d'un fax que va enviar el Govern de les Illes 
Balears a l'Ajuntament de Ciutadella, i efectivament, Sra. 
Consellera - després, si vol, li puc mostrar - s'incomplia la 
normativa de I'article 14 de la Llei de normalització lin
güística, a0 és el fax i a0 és el motiu de la pregunta i no la 
tarja d'invitació del batle de Ciutadella, que d'altra banda 
estava redactada en castella i vos te diu textualment que a~ó 
era aixf perque l'idioma oficial de la familia reial espanyola 
és l'espanyol. 

Jo li he de dir sincerament, Sra. Consellera, que I'idio
ma oficial de la família reíal espanyola, com a tal família re
ial espanyola, són els idiomes oficials de I'Estat, de rEstat, 
i, óbviament, hem d'entendre que el catala és idioma oficial 
d'aquesta Comunitat Autónoma i aquesta Comunitat Au
tónoma forma part de I'Estat espanyol. O és que ja tenim 
la independencia? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula, Sra. 
Consellera? Té la paraula. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS (Ma Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. La Conselleria de Cultura, Edu
cació i Esports va contestar al PSM i EEM que falsejava la 
realitat perque nosaltres consideravem que no era cert, tal 
com fou divulgat als mitjans de comunicació, que en el text 
de la invitació per a la recepció de Joan Caries de Borbó 
s'utilitzAs un topónim diferent del de Ciutadella, que era el 
que vostes demanaven. Cree que es pot comprovar, perque 
al text que nosaltres tenim Ciutadella esta escrit correeta
ment a l'encap~lament i també al peu de pagina. Per tat, 
aixó és el que nosaltres li vam dir en aquell escrit i ho rea
firmam perque, a no ser que hi hagués invitacil'lns dobles, 
aixó era aixf. Voste anira o no a favor que la invitació fos 
en castella o en catala; en aquest cas es va ter en castella 
perque els serveis de protocol varen creure que era més 
oportú fer-la en castella. Per la meya part, jo reiteraré les 
recomanacions, la llei i el reglament de normalització lin
güística al servei de protocol, peró si bé és cert que la con
vidada era en castella no ho és menys que era correcte el 
topanim de Ciutadella i aixa és el que ti vaig contestar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Consellera. 

1.5) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 886/92, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. VÍcrOR TUR 1 FERRER, DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, la núm. 886, que formu
la el Diputat Sr. Víctor TUr i Ferrer, del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA, sobre interven ció de la Conselleria de 
Treball i Transports en la creacic;o del pool entre les em
preses navilieres que cobreixein la línia entra Eivissa i For
mentera. Té la paraula el Diputat Sr. Tur. 

EL SR TUR 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conse
ller de Treball i Transports, fa cosa d'unes setmanes va sor
tir a la premsa d'Eivissa la immninent creació d'un pool en
tre les diferents companyies que fan el transport entre Ei
vissa i Formentera. Com tots sabem, aquest tema por afec
tar molt totes les activitats que concorren a l'illa de For
mentera i per aixa m'agradaria que contestas si aquesta 
Conselleria ha tengut alguna intervenció en la creació del 
pool entre les empreses navilieres que cobreixen la línia en
tre Eivissa i Formentera. 

EL ~R. P~ESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Té la paraula el Sr. Conseller de Tre
ball i Transports per respondre. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPOR
TS (Lloren~ Oliver i Quetglas): 

GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El passat 
dia 16 de novembre del 1989 es va aprovar en aquest Parla
ment una resolució que deia: "El Parlament de les Illes Ba
lears insta el Govern de la Comunitat Autanoma que pro
mogui convenis amb les companyies concessionaries de ser
veis per incrementar i millorar el transport marítim interin
sular", transferencies que encara no tenim en aquest mo
ment. Des del novembre del 1989 fins al febrer del 1991 es 
va reunir onze vegades una comissió de seguiment d'aquest 
tema, tant a Palma com a Eivissa, intentant arribar a un 
acord entre les mateixes navilieres a causa del desastre de 
navegació que hi havia hagut entre Eivissa i Formentera 
I'estiu del 1989 i l'estiu del 1990 a causa també d'un excés 
d'oferta de places. 

Amb motiu d'aixo es va desviar aquesta comissió i par
lant de possibles convenis per millorar els serveis interinsu
lars es va arribar a concretar l'actuació entre intentar con
venir entre les empreses afectades el servei entre Eivissa i 
Formentera. No es va arribar a cap acord i a pesar de les 
tretze reunions realment no es va poder fer res. No obstant 
aixó, si alIó va servir per establir les bases negociadores que 
pareix que posteriorment s'han concretat en una actuació 
per part d'algunes navilieres que operen entre les Pitiüses 
en el sentit de creació d'un pool que pot beneficiar les em
preses i els usuaris, ben vingut sigui. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Grllcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, el Sr. 
Diputat? Té la paraula. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Grllcies, Sr. President. Sé que es varen fer aquestes re
unions, Sr. Conseller, i que no es va arribar a cap punt con
cret, pero també voldria recordar-li que una de les obliga
cions del Govern de la nostra Comunitat és vetlar pels in te
ressos de tots els ciutadans d'aquesta Comunitat i jo cree 
que el tema del transport entre Eivissa i Formentera reque
reix una atenció especial, ja que és l'únic pont, l'únic mitjll 
de comunicació que té Formentera amb l'exterior, cree que 
aixo s'havia de tenir en compte. Grllcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grllcies, Sr. Tur. Vol tornar afer ús de la paraula, el 
Sr. Conseller? 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPOR
TS (Llooren<; Oliver i Quetglas): 

Sí, Sr. President. Cree que ha deixat una cosa dins el 
tinter. Pareix que la preocupació del Sr. Diputat d'Eivissa i 
Formentera és perque en aquest pooL no hi figura naviera 
formentera". Jo puc dir que el pooL format per distintes em
preses marítimes d'Eivissa i Formentera han convidat 
aquesta empresa Marítima Formentera SAo a participar en 
aquest pool, cosa en la qual encara no s'ha interessat Man
tima Formentera. Grllcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grllcies, Sr. Conseller. 

1.7) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 904/92, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. SAMPOL 1 MAS, DEL GRUP 
P ARLAMENT ARI PSM 1 EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, la núm. 904, que formu
la el Diputat Sr. Sampol i Mas, del Grup Parlamentari 
PSM i EEM, sobre funcions de l'assessor en mitjans de co
municació. Té la paraula el Diputat Sr, Sampols. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Grllcies, Sr. President. La Conselleria Adjunta a la 
Presidencia té un assessor en nomina amb una remuneració 
anual, l'any 1991, d'1.222.890 pessetes, amb la funció de 
mitjans de comunicació. Aquest assessor, dia 1 de mar<; del 
1992, poc dies després que el nostre grup denuncills unes 
presumptes irregularitats en la contractaci6 de personal, 
escrivia a uns deIs diaris de major tirada, entre moltes d'al
tres coses: 

"Sé cert que els 71 ramaders de campos que abans d'a-

bril rodaran la clau, tancant d'una vegada les seves explota
cions agro-peeullries, no han tancat de yerba maldament 
cobrin unes doblerets europeus, i encara surten aquests 
fundamentalistes del PSM fent retrets a Sebastill Roig per
que quan va poder va donar una mll a la gent del seu poble 
sense fer'res mal fet, si ens entenem. Uep, els pesemeros, 
més els valdria tenir esment a callar en lloc d'armar tant de 
rebumbori, perque si ells sí que ho són afeetats de posar el 
cul damunt cadira. Per no res unten un gabinet, per qualse
vol cosa han de menester un enfilai de filolegs, pegagogs, 
psicülegs i altres herbes semblants. Jo no he vist mai una 
gent més afectada de moure paperum, pero ara, - esmenta 
una altra persona que no anomenaré aquí - ja ho va dir 
aquesta persona, aquest era un partidet de capellanets i 
mestres d'escola, pero ara trob que encara n'hagués pogut 
dir de més grosses. Ja seria ben hora que uns i altres es po
sassin afer feina per mirar de treure el carro, deixant les 
cabories fundamentalistes, etc." 

No continuaré, perque realment és llastimós. Jo de
man al Conseller si les funcions d'aquest assessor són ata
car els grups polítics que critiquen o discrepen de la Conse
Heria Adjunta a la Presidencia a través de les seves col.la
boracions habituals a la premsa de Palma. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grllcies, Sr. Sampo!. Té la paraula el representant del -
Govern per respondre. 

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

Grllcies, Sr. President. Sr. Sampol, li he de dir que 
efeetivament existeix un assessor a la Conselleria que entre 
les seves funcions té la que voste manifesta com a mitjans 
de comunicació, que no és més que assessorar en materies 
d'informació, comunicació, documentació, etc., i com a tal 
forma part del gabinet tecnic de la Conselleria. Ara bé, li 
he de dir que entre les seves funcions no hi figura la d'ata
car cap grup d'aquesta cambra i en aquest sentit mai no ha 
rebut cap instrucció d'aquest Conseller ni de cap altre alt 
cl\rrec de la Conselleria. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grllcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Diputat Sr. 
Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Grl\cies, Sr. President. Evientment jo ara replicaré i 
voste, com sempre, tendrll la darrera paraula, pero jo cree 
que estic legitimat per parlar en nom del 28.000 contri
buents que han votat la nostra opció aIs quaIs ens repugna 
que una part deis nostres imposts serveixin per insultar
nos. Estam a favor de la llibertat d'expressió, pero creim 
que aquest senyor, en fer comentaris poHtics, cosa a la qual 
té tot el dret, hauria de fer constar el seu cl\rree polftic per 
no enganar l'opinió pública emparat en la independencia 
que se suposa a tots eIs periodistes. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Vol tornar afer ús de la paraula, 
el Sr. Conseller? Té la paraula. 

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

Gracies, Sr. President. Li he de dir, Sr. Sampol, que es
tic absolutament convenc;ut de la independéncia del redac
tor d'aquest article que es produeix cada diumenge o cada 
día o quan sigui, i parlo d'independéncia en el sentit que 
escriu alIó que ell vol, utilitzant precisament el dret que 
vos té ha manifestat, la llibertat d'expressió. El que succeeix 
és que vos té mesda ous amb caragols. Vosté vol fer una im
pressió que jo li he negat des del comenc;ament, vosté du 
un tema de premsa en aquest Parlament. El que ha de fer 
vosté, si entén que han ofés - entre cometes - el seu grup, 
cosa que jo no entenc de la lectura que vosté ha fet, el que 
ha de fer és acudir a la premsa, cosa a la qual vosté té una 
tend~ncia tan rapida, i replicar alla, peró, insistesc, no mes
dar ous amb caragols. 

D'altra banda, li he de dir d'una forma ben dara que la 
pelll'hem de tenir fina o gruixada; el que no pot ser és te
nir-la fina per rebre critiques i gruixada per fer-les, no sigui 
cosa que el que vost~s fan sigui una demostració de l'aforis
me mallorquí que diu "no és igual receptar que prendre". 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Conseller. 

II) INTERPEL.LACIÓ R.O.E. NÚM. 705/92, PRE
SENTADA PEL ORUP PARLAMENTARI SOCIALIS
TA, RELATIVA A POLíTICA DE LA TERCERA E
DAT. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'Ordre del Dia corresponent 
a la Interpel.lació núm. 705, presentada pel Orup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a polftica de la tercera 
edat. En nom del grup interpel.lant, té la paraula el Dipu
tat Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

La Constitució Espanyola de l'any 1978, que no és pre
cisament una constitució neo-liberal, es va cuidlf d'establir 
tota una série de mandats imperatius per tal que els sectors 
més desfavorits de la nostra societat fossin objecte d'un 
tractament preferent, no deixat -aquest tractament- allliure 
arbitri dels poders públics, sinó amb unes instruccions da
res i precises que aquest Oovern, com a poder públic, es 
veu obligat a complir. 

L'article 50 de la Constitució diu que els poders pú
blics - entre ells aquest Oovem de la Comunitat Autónoma 
- garantiran la suficiéncia económica als ciutadans de la ter-

cera edat mitjanc;ant pensions adequades i actualitzades pe
riOdicament. Amb independéncia de les obligacions fami
liars en promouran el benestar, mitjanc;ant un sistema de 
serveis socials que atendran els problemes especifics de sa
lut, habitatge, cultura i lleure. Per tant, ja tenim un marc 
constitucional que dÓna unes instruccions molt precises i 
que, a partir del 1983, quan es va constituir la Comunitat 
Autónoma de les Illes Balears, el Govern de la Comunitat 
Autónoma es va trobar davant una responsabilitat impor
tant. 

Hi havia competéncies? Indiscutiblement. Competen
cia exclusiva - artide 10, apartat 11, de I'Estatut - en mate
ria de tercera edat; igualment competencia exclusiva - arti
de 10.12 - en matéria d'assistencia social, i fins i tot també, 
a nivell de l'Estatut, una previsió clara que els consells in
sulars podrien tenir una actuació important en funció exe
cutiva i gestió - artide 39, apartat 7 - en mat~ria d'assisten
cia social i promoció social de la tercera edat. Per tant, la 
tercera edat, tant en el tractament constitucional com esta
tutari i en les previsions per als consells insulars, apareixia 
com una classe social que fins aleshores havia estat bastant 
marginada, peró que s'ha de reconeixer que des de l'entra
da en vigor de la Constitució i de l'Estatut del 1983 ha ex
perimentat un canvi positiu, amb llums i ombres, que cal
dria corregir en uns aspectes que encara no acaben de fun
cionar. 

La Llei d'Acció Social, la Llei 9/1987, d'll de febrer, 
va permetre establir, diriem, el gran marc d'actuació a ni
vell de les Illes Balears. En derivaren el Consell municipal 
d'acció social, els conselles insulars d'acció social, la Co
missió coordinadora d'acció social. Aixó eren previsions 
que establia la llei i, efectivament, poc temps després de 
l'entrada en vigor de la Llei d'acció social, es va crear, per 
Decret 29/1989, de 7 de maig, la Direcció General d'Acció 
Social i d'aleshores enc;a s'han anat creant tota una serie 
d'instruments d'actuació que permeten que les accions en 
matéria de tercera edat í assisténcia social es facin d'una 
forma coordinada i dins un marc normatiu cIar. 

És el cas del Consell Superior d'Acció Social de la Co
munitat Autónoma de les Illes Balears, per Decret 13/1988, 
d'll de febrer, la Comissió de coordinació d'acció social -
Decret 7/1988, de 25 de febrer -, i també es va impulsar, ja 
dins la segona legislatura, el tema d'entrar a reglamentar 
tota una s~rie d'actuacions que perdien així, afortunada
ment, el seu carActer de possible arbitrarietat. Em referesc 
a les ajudes a domicili del 1988 i al registre de centres del 
mateix any. Com sap el Sr. Conseller, la pec;a cIau que avui 
regeix l'actuació de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba
lears, en concret de la Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social, és el Pla quadriennal de serveis socials i assistencia 
social deIs 1991-1994, que és un fruit de la disposició addi
cional segona de la Llei d'Acció Social. Entre altres, aquest 
Pla quadriennal estableix una acció prioritAria als pisos o 
resid~ncies de la tercera edat i també al tema deIs centres 
de dia. 

La tercera edat té un pés molt important dins la nostra 
societat i un pes, a més arnés, creixent. L'any 1986, el 13,27 
% de la població de les Illes Balears tenia més de 65 anys; 
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el grup de majors de 60 anys era un grup en gran expansió 
i, curiosament, el Pla quadriennal sembla donar-nos la veu 
d'alarma, ho diu en castella, ja manifesta que crece alar
mantemente. Per tant, ens trobam amb un col.lectiu que ne
cessita unes atencions sociaIs, que té un cost mot impor
tant, que té un pes sociologic molt important i que, logica
ment, té una dimensió social i polftica que no podem igno
rar. Un col.lectiu de m~ de 100.000 persones a les Illes Ba
lears no és, evidentment, un element marginal. A aixo hi 
hem d'afegir que la davallada de la natalitat a les nostres i
Hes fa que el pes, el percentatge de la tercera edat dins el 
total de la població tengui un [ndex creixent. 

Quan la Constitució establia a l'article 50 que hi hau
ria unes pensions adequades, evidentment no imposava 
aquesta obligació al Govern de les Illes Balears. Aixo, com 
vos tes saben, és una responsabilítat del Govern de l'Estat i 
hem de dir, en justicia, que un deis elements de canvi posi
tiu que ha tengut la tercera edat en relació amb etapes an
teriors és un objeetiu que el Govern socialista ha Huitat i 
creim que, de manera positiva, és a punt d'ar.;onseguir: el 
tema de les pensions. Sense un suport economic a la terce
ra edat via pensions, seria impossible que aquest col.lectiu 
es trobas ben encaixat dins la societat i hagués perdut el ca
racter marginal de persones assistides per la seva famHia i 
tengués, com té avui, una independencia economica i un 
grau important de satisfacció quant a les seves necessitats. 

Aixo és la base fonamental de la situació de la tercera 
edal. L'any 1982, quan va entrar el Govern socialista, la 
pensió m[nima era de 20.315 pessetes i el salari m[nim in
terprofessional de 29.440; per tant, aquesta pensió m[nima 
representava el 69% del salari m[nim interprofessional. La 
poHtica del Govern socialista - m'agrada remarcar-ho, per
que cree que és un objeetiu que s'ha de valorar a l'hora de 
jutjar en quina situació es troba la tercera edat -, una deca
da després, l'any 1992, la pensió m[nima és de 53.020 pesse
tes i el salari m[nim interprofessional, 56.280. Representa 
més del 94% del salari m[nim interprofessional; no s'ha ar
ribat a l'equiparació, perque logicament és un col.leetiu 
que una pujada té una gran dimensió econOmica a nivell de 
l'Estat, perO s'han anat aproximant a aquest objeetiu. 

Per tant, una vegada establert que la base economica 
ha millorat, hem de considerar que a l'element fonamental 
de la Comunitat Autonoma s'hi assumeixen els aspectes 
que el mateix article 50 de la Constitució fixa com a ele
ment a tenir en compte a l'hora d'impuIsar el benestar de 
la tercera edat mitjanc;ant un sistema de serveis sociaIs. 
Efeetivament, la creació deIs denominats centres de dia, 
llargs o curts, ha estat positiva; és una xarxa que es va este
nent per lotes les Illes Balears, s'ba de reconeixer que és aí
xl. La tercera edal participa de lOta una serie d'activitats 
d'esplai, de lurisme, cúnviu, pero hi ha un elernent que vol
drfem considerar com a centre d'aquesl debal - sí de cas a 
la replica ja ampUarem la nOSlra intervenció - i éS el tema 
que en materia de residencies de la tercera edat creim que 
d'una manera un poc irresponsable es va crear la il.lusió 
que la tercera OOat podria optar, arribada l'hora de la jubi
lació, la retirada de la vida laboral activa, entre conviure 
amb la fam[lia o anar a les residencies que es construirien a 
cada un deIs nostres pobles. 

Aquesta política de residencies es troba en un carreró 
sense sortida, no hi ha una normativa clara i rotunda per 
part de la Comunitat AutOnoma de les Illes Balears. Recor
dem, per exemple, esmentant els discursos d'investidura del 
candidat Sr. Gabriel Cafiellas Fons, que el 1983 no hi va 
haver referencia a la tercera edat; el 1987 hi va haver una 
referencia, un compromis, entenem. "Donarem suport a la 
creació i rnantenirnent de residencies per aIs nostres vells", 
aixO és un compromis que es va formular en el discurs del 
1987, perO que en el discurs del 1991 d'una manera signifi
cativa ja va desapareixer aquesta referencia. 

Per tant, la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, 
havent despertat, sobretot dins els ajuntaments, unes ex
peetatives que donaria suport - ho va dir el Sr. President, el 
1987 - a la creació de residencies per a la tercera edat, en 
primera es troba que aquestes residencies són costoses de 
construir, impliquen una gran inversió, pero sobretot - si 
de cas el Sr. Conseller ja em dira el contrari - que són d'im
possible manteniment per a l'economia deis nos tres ajunta
ments. Aixo ha creat una situació una mica aberrant, din
em: No s'ha dit de manera clara aIs ajuntaments que no es 
pot continuar per aquest camí, no s'ha establert una nor
mativa clara on s'haurien d'ubicar exactament algunes resi
dencies que són necessaries, cosa que entenem no es pot 
deixar al criteri de factors 10caIs, i, sobretot, hi ha residen
cies en construcció, n'hi ha d'acabades que no s'atreveixen 
a obrir i n'hi d'obertes que no acaben de complir la seva 
funció. 

Sr, Conseller, jo voldría que en materia de la tercera 
OOat, en materia concretament de residencies, ens explicas 
d'una manera clara i precisa quina política pensa dur la se
va Conselleria en un tema que pot dur a situacions molt 
dramatiques, economiques per aIs ajuntament i humanes 
per al col.lectiu de la tercera edat que va confiar en la pa
raula del Sr. President, del 1987, que farien residencies de 
la tercera edat on fossin sol.licitades. Moltes gracies. 

(L 'Honorable Sra. Vtce-presidenta primera substitueix el 
MoLt Honorable Sr. President en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el representant del 
Govern, Conseller Sr. Oliver. 

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

Gracies, Sra. Presidenta. Primer de tot, gracies per la 
seva exposició, Sr. Diputat, perque cree que ha estat una 
posada al dia o un estudi jo cree que bastant real de com es 
troba actualment la problematica de la tercera edat, és a 
dir, que més que una interpel.lació jo diria que ha estat un 
estudi damunt aquest tema. Naturalment, tots hem fet co
ses, jo cree que tots els poders públics, la Constitució es re
fereix a tots. Jo cree que tothom sap que la tercera edat mai 
no havia viscut tan bé, mai no havia estat tan bé, jo cree 
que tots hi hem ajudat i, de totes formes, jo aquí explicaré 
la nostra política en tercera edat, com m'ha demanat. 
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La nostra actuació a !'area de la tercera edat esta clara
ment delimitada, es troba dins les directrius que estableix la 
Llei d'Acció Social, concretades posteriorment en el Pla 
quadriennal, en connexió, també, amb el Pla gerontologic 
estatal, les línies del qual ja coneixem. Actualment som a 
l'esborrany que fa vuit, hem col.laborat en la redacció d'al
guns d'aquests avantprojectes i esperam que surti en un 
terrnini més o manco breu. 

El nostre Govern, a pesar de tenir uns recursos limi
tats i esperant que prest puguem rebre I'INSERSO, ha es
comes una labor amplia que podríem resumir en una ex
pressió que ja indicavem en la presentació del Pla qua
driennal fa poc més d'un any, que era implicar, involucrar 
en el seu desenvolupament i compliment de tots els esta
ments socials de Balears tota la nostra societat, i jo crec 
que ho hem anat aconseguint. Certament encara queda 
molt per fer, pero de totes formes podem presentar un ven
tal! ampli de realitzacions que mostren l'operativitat d'a
questa implicació entre administracions públiques i orga
nitzacions no governamentals, és a dir, entre el Govern ba
lear, ajuntaments, associacions d'usuaris i entitats no lucra
tives que va donant els seus fruits i que no dubtan a afirmar 
que és una tasca que jo crec que proporciona a aquesta 
gent de la tercera edat un benestar, que és el que pretenem 
amb aquests estats de benestar social, i don les gracies per
qué la majoría d'ajuntaments, per no dir practicament tots, 
de tots els signes polítics, han co1.laborat en aquesta tasca 
d'uña manera fonamental 

Explicarem una mica en qué consisteix la nostra aten
ció directa. Primer, les pensions assistencials, que compre
nen els serveis d'orientació i gestió de les pensions, de l'an
tic fons d'assisténcia social, el que es diu la gran nomina. A 
nosaltres ens preocupa molt tot aquest tema de pensions i 
ens preocupa molt millorar aquesta atenció als nostres ma
jors. Per aixo varem desenvolupar una campanya d'infor
mació i prospecció per possibilitar afegir al llistat que tenf
em el major nombre de persones que que reunissin els re
quisits reglamentaris per poder rebre aquestes pensions. 
Com a conseqüéncia d'aquesta campanya, el nombre de 
pensionistes quasi s'ha duplicat; ha passat de 1.695 a 3.495. 
Actualment tenim un pressupost inicial de més de 1.800 
milions de pessetes només per aquest concepte. Així, hem 
fet possible, per exemple, que quan matrimonis majors de 
66 anys aconsegueixin un increment de renda per capita 
qua n tenen un pensió baixa - ja sap que a pesar de tot i deis 
esfor~s del Govern continuen essent baixes - que un deis 
dos pugui rebre, a més a més, una pensió d'aquest tipus. 

En les pensions no contributives de la Seguretat So
cial, a pesar que duim molt poe temps en la ~tió, en la 
posada en funcionament, a l'actualitat ja hem resolt més de 
1.500 expedients; esperam que els tramits es vagin agilitant 
a mesura que les distintes administracions públiques també 
accelerem els tractes. Actualment les noves pensions són 
de 558, aixo fa una nÚmina superior als 40 milions cada 
mes. 

Després tenim centres assistencials propis. En primer 
Uoc, voldria mencionar els de Son Roca i Verge de Lluc, 
adscrits a la Direcció General d'Acci6 Social,en els quals es 

dedica un servei ampli a tots els vells d'aquestes barriades 
en tramitació de necessitats urgents i basiques, en tramita
ci6 d'ajudes o pensions, etc. Fins i tot hem organitzat, en el 
centre de Son Roca, un curs, Saber envellir, dedicat a perso
nes majors, com és IÓgic. Aquests centres ten en un pressu
post de més de 10 milions de pessetes per a ajudes d'urgen
cies i, a més a més, la col.laboració d'un menjador de tran
seünts, com sap, al qual van, logicament, moltes persones 
ancianes, que tenen un pressupost superior a 44 milions. 

El menjador Talaiot, a Palma, i la residencia Ullalfes, a 
sa Pobla, també són centres nostres dedicats completament 
a la tercera edat. Al club Talaiot no només servim dinar i 
sopar al mateix centre, sin6 que també duim menjars a do
micili; a la residéncia Ullalfes hi tenim 61 interns amb una 
mitjana de 80 anys d'edat. Actualment realitzam un projec
te d'adequaeió i de reforma d'aquest centre juntament tam
bé amb el menjador Talaiot. El pressupost conjunt és de 
més de 80 milions de pessetes. 

També he fel convenis institucionals amb organitza
cions no governamentals, seguint una política de convenis 
prevista ja a la Llei d'Acció Social i al Pla quadriennal. 
Hem fel convenis amb Creu Roja per desenvolupar l'aten
ció als vells mitjan~nt serveis de telealarma, menjar a do
micili i companyia; s'intenta afavorir la permanencia al seu 
entorn; hem fet convenis amb Caritas, que també compta 
ams menjador i ajudes d'urgencies. Pel conveni de bosses 
de pobresa i d'ajudes d'urgéncia també hem fet conveni 
amb Caritas amb devers 50 milions de pessetes. La col.labo
raCÍó amb la secció de La Sapiencia, que tenen nombroro
sos casos de marginaci6 de majors, també s'han ates neces
sitats de l'Hospital de Nit i del centre de Puig deis Bous. 

Per fi també hem fet un pla concertat de prestacions 
basiques socials per a corporacions locals, que a la part fo
rana de Mallorca ha ates més de 600 usuaris. També hem 
fet convenis amb les caixes d'estalvis, amb Sa Nostra, per 
exemple, creació de centres de tercera edat a distints lloes 
de la nostra Comunitat, i després la creaci6 de la xarxa de 
centres de dies i places residencials en col.laboració amb 
els ajuntaments, a la qual vos te ja s'ha referit. Avui ja 
duim uns 75 centres de dia de tercera edat i també hem aju
dat fortament a les residencies de tercera edat. EIs hem aju
dat perqué el Pla quadriennal ho contempla, perque el Pla 
gerontologic ho contempla i perque jo diria que no és ver 
que són d'impossible manteniment, la prova és que es van 
mantenint sense cap ajuda per part nostra. 

El nostre Pla quadriennal contempla que aquests qua
tre anys s'han de fer places de residencia a la nostra Comu
nitat Autonoma fins arribar a un 4% deis majors de 65 
anys. El Pla gerontológic del Ministeri d'Assumptes Socials 
arriba a 3 i migo S'ha de dir que el 4% és la mitjana de la 
Comunitat Económica Europea i també s'ha de dir que 
quan varem dur aquí el Pla quadriennal cap de les esmenes 
que va presentar el Partit SOCIALISTA no es va referir 
per res a la problematica de la tercera edat; jo supós que 
quan es va exposar aquest Pla quadriennal al Parlament per 
ventura era el mament d'ajudar a corregir aixo. Jo veig que 
la residencia de Muro funciona molt bé, jo veig que la resi
déncia de Campos funciona bé, jo veig que la majoria de 
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residencies funcionen bé. 

A part d'aixó, hem promocionat també l'associacionis
me; també hem fet un desenvolupament normatiu, ha dit 
voste, i jo crec que complim el Pla quadriennal i el com
plim perque també tenim ajudes d'INSERSO. INSERSO 
ajuda al manteniment d'aquestes places i, com voste sap, 
per exemple, [,illa d'aquesta Comunitat que quedara més 
aviat coberta i ja ha arribat a14% és l'illa de Menorca. Vos
te sap que vos tes mateixos varen ajudar al creixement d'a
questes places que ara es posen en marxa. Jo no die que no 
presentin problemes de financ;ament; efectivament per ven
tura en presentaran, pero una residencia de tercera edat no 
té per que ser beneficencia i les deIs pobles igual, perque 
als marginats, als qui ho necessiten la gent no dubta a pa
gar-los o ajudar-Ios a pagar la residencia. 

Ara bé, aixo no vol dir que tots, quan vagin a una resi
dencia de tercera edat, hagin de cremar els vaixells, hagin 
de deixar les seves finquetes o els seus pisets als seus fills o 
als seus hereus i llavors que l'Estat pagui, és a dir, que tots 
nosaltres paguem. Aixo no és aro, totes les administracions 
tenim dret i obligació de cobrar unes taxes, és a dir, el preu 
just que costa aquella plac;a, i s'ha de facturar plac;a per pla
~ i aixo és el que a qualsevol ajuntament on hi ha una resi
dencia de tercera edat voste sap o pot saber que jo ho he 
dit a tots els batles i, efectivament, si alló val 50.000 pesse
tes cada mes i ells només en poden pagar 30:000 i no tenen 
cap altre bé, llavors I'acció social prove'ira, peró si tenen 
Mns, no; per deixar-ho als fills'ell no ha de deixar de pagar. 

Aquesta és una poHtica que gracies a Déu seguim tots 
els administradors de la majoria o de totes les residencies 
de tercera edat. Jo no ho veig un problema tan gros, ni 
molt manco; jo crec que la nostra societat balear es troba 
totalment en disposició de poder atendre uñ 4% de places 
de residents damunt les persones majors de 65 anys, hi ha 
lloes on en falten encara, per exemple a Palma. Si ajunta
ments com el de Muro, Sencelles, Arta, Campos i Llucma
jor tenen residencies municipals, era ben just que l'Ajunta
ment de Palma s'involucras en qualcuna. Crec que era evi
dent, crec que aixo és un deure que té I'Ajuntament de Pal
ma i esperam que el compleixi actualment. Gracies, Sra. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Per fixar la seva posició i pel 
Grup Parlamentari MIXT té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. 

A pesar que procuraré no estendre'm molt en la meya 
interven ció , tal vegada un poc per egoisme, perque crec 
que és un tema prou important per al futur. Dic amb egois
me perque aquest Diputat, com poden recordar tots, va vo
der presidir la Mesa d'Edat en l'obertura d'aquesta legisla
tura en aquesta Cambra, i crec que és un tema prou impor
tant per intervenir per tal de fixar la postura del nostre -
grupo _ 

L'interpel.lant ha esmentat l'article 50 de la Constitu
ció Espanyola i, naturalment, ha dirigit la interpel.lació al 
Govern de la nostra Comunitat Autonoma, Jo crec que és 
un tema que ens atany molt a tots, com he dit abans, i la 
responsabilitat és molt compartida, obviament, pel Govern 
i por el Gobierno, perque no fa molts anys, en una etapa 
que jo presidia el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, 
fins i tOl vaig tenir oportunitat de viure unes vicissituds per 
part de la gent de la tercera edat d'Eivissa i Formentera 
que no cabien a Can Misses, que és un hospital, no és una 
residencia de I'INSERSO, i l'havia d'atendre el Consell In
sular, el Consell Insular no hi tenia Uoc i aquella gent havia 
d'anar al carrer. 

Per tant, jo estic d'acord que de cada dia la tercera 
edat viu millor, estic d'acord que és un col.lectiu que ti han 
de donar la importancia que té, perque és evident que té un 
gran pes demognlfic i, per que no dir-ho, també un pes 
electoral, i de vegades Ji donen satisfaccions de tipus super
ficial, fins i tot folkl6ric, es fan viatges i coses de tipus lúdic 
i obliden coses fonamentals. Fent honor a la veritat, he de 
dir que les institucions de la Comunitat Autónoma, tant la 
Conselleria corresponent a I'Honorable Conseller que ha 
intervengut abans com els consells insulars col.laboren, na
turalment també amb el Govern central, a millorar la situa
ció d'aquest col.lectiu, i aro tenim que a Eivissa - un sem
pre coneix més de prop els problemes d'una illa determina
da - actualment es construeix una residencia per a la terce
ra edat en col.laboració, el Consell Insular, amb INSERSO 
i, naturalment, crec que amb la Comunitat Autónoma. 

AqUÍ és on jo crec que s'ha d'insistir, a part, natural
ment, de procurar una suficiencia económica per a aquest 
important col.Iectiu i, des d'aquí, considerar també que la 
tercera edat té unes etapes completament diferenciades, 
perque, tom a repetir, els quí som prop d'arribar-hi i enca
ra tenim anim de treballar no ens trobam en el mateix cas 
que aquestes persones que necessiten una assistencia per
que s6n d'edat més avanc;ada o tenen problemes de salut. 
Per tant, si em permeten el castellanisme, cree que aquest 
és el meollo de la qüestió: Entre tots procurar millorar 
aquesta xarxa de centres assistencials; també les llars de 
dia, peró sobretot les residencies, i tal vegada deixar un poc 
més aixo deIs centres d'esplai, els viatges i aquestes coses 
que generalment sempre s6n més facils de cobrir. 

Per tant, la nostra postura sera senzillament de donar 
suport a qualsevol iniciativa que vengui a les línies que 
hem expressat i que redundi en benefici d'aquest col.lectiu, 
sense folklore, buscant sobretot les arrels deIs seus proble
mes i mirant de millorar la seva situació. Moltes gracies, Sr. 
President i Sres. i Srs. Diputats. 

(El Mol! Honorable Sr. Presiden! repren la direcció del 
debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vida!. Per fixar la posició del Grup 
Parlamentari PSM i EEM, té la paraula el Diputat Sr. Ló
pez i Casasnovas. 



1108 DIARI DE SESSIONS/ NlÍm.24/ 17 de man; del 1992 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Les persones majors o la gent gran, com es sol dir amb 
una denomina ció que no és eufemística, sinó que és hono
rlfica i se la mereixen, és un subjecte de dret i no, dit aro, 
una persona que té unes necessitats benefico-assistencials. 
Subjecte de dret. 

El nostre grup parlamentari sempre ha combatut la 
idea de veure les persones majors com a carrega per a les 
famflies, encara que aquestes persones grans puguin desen
volupar amb dificultats la vida normal a mesura que l'edat 
pesa. Nosaltres sempre hem proposat una atenció indivi
dualitzada de cada vell, de cada persona majar, evitant un 
tractament estandaritzat. EIs serveis, per tant, han de ga
rantir la possibilitat que la persona es pugui desenvolupar 
amb intimitat respectant les personalitats de cadascú i a~ 
obliga I'Administració a intervenir mitjan¡;ant recursos que 
possibilitin el manteniment de la persona majar a casa seva 
i al seu entorn habitual, potenciant I'ajuda domiciliaria i els 
menjadors socials. 

Supós que amb aquests principis hi ha un consens 
prou bMic per entendre que les actuacions poHtiques hau
rien d'anar per aquí: Centres de dia - se n'ha parlat - que 
permeten l'estada de persones grans o majors discapacitats 
durant unes hores del dia; residencies assistides per a per
sones que no tenguin autonomia, petites residencies i sem
pre localitzades prop deIs domicilis; ajudes per acondicio
nar els habitatges; humanització de les ciutats, de forma 
que les persones grans no es sentín despla¡;ades ni insegu
res; centres socials entes os com a centres de trobada de to
tes les generacions i no com a centres tancats i residuals ve
ient, per tant, les inauguracions d'aquests centres no tant 
com una política de llulment, de cara a captar els vots d'a
quests 100.000 persones, sinó, sobretot, a solucionar neces
sitats. 

Tot a~, que podríem augmentar parlant de l'elimina
ció de barreres arquitectóniques, especialment en els habi
tatges propis, d'impulsar el servei d'ajut domiliciari, de cre
ació de menjadors socials, etc. Ja s'han fet coses, no insisti
rem per aquí, peró sí que volem insistir - i crec que aquest 
és el principi de discrepancia que hi podria haver entre les 
intervencions que hem sentit aquí - en la necessitat de veu
re una planificació, de tenir una visió integral d'aquestes 
necessitats hora de donar res postes, perque és evident que 
aquí intervenen diverses administracions: l'INSERSO, els 
consells insulars, l'Administració Autonómica, I'Adminis-
tració local. , 

No creuen, Sres. I Srs. Diputats, Sr. Conseller, que 
convé delimitar lasques, que convé eliminar aquest recurs? 
Patser ho he entes malament, Sr. Conseller, pero aixo de 
dir que l'acció social ja proveira en el cas que hi hagi un de
ficit o un problema' bé, la providencia pot ser podria venir 
d'una racionalització deis recursos hora d'establir major 
rendibilitat. La pregunta, ido, que el nostre grup ti fa en 
aquesta fixació de posició és com actua la Llei d'Acció So
cial, com es desplega la Llei d' Acció Social precisament per 

evitar duplicicitats, que no crec que n'hi hagi gaire, peró sí 
almanco evitar que es dilapidin recursos. Visió global, visió 
integradora, i encara més: Si observam que les iniciatives 
locals es tradueixen en inversions, que les inversions obte
nen ajut puntual de l'Administració Autonómica, pero des
prés els deficits queden a lloure i cal que les administra
cions locals recorrin, toquin de portes, passin pena; crec 
que a~ és una mala política en unes administracions locals 
ja prou ofegades. 

En definitiva, nosaltres esperam a veure quines seran 
les propostes de resolució a la moció subsegüent i creguin 
que si van el sentit de donar aquesta necessaría racionalit
zació deis serveis í rendibilització de recursos, tindran en 
nostre suporto Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició, pe] Grup Par
lamentari PP-UM té la paraula la Diputada Sra. Castro. 

LA SRA CASTRO 1 GANDASEGUI: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

El nostre grup, igual que els grups que han intervingut 
amb anterioritat, pensem que en materia de tercera edat no 
s'han d'escatimar esfor~s per solucionar els problemes 
deis nos tres majors i, en aquesta mateixa Unia, la Conselle
ria de Sanitat del Govern ~e la Comunitat Autonoma tre
balla per millorar el benestar deis nos tres majors, que cada 
vegada poden viure més plenament aquesta etapa de la vida 
augmentant la seva participació activa i passiva amb els 
avantatges que li ofereix la societat. 

El Conseller ha explicat molt bé la poHtica del Govern 
de la Comunitat Autónoma en materia de tercera edat i ha 
quedat ben clar que s'emmarca en les directrius que ema
nen de la Constitució, de la llei d' Acció Social i del Pla 
quadriennal de serveis socials. D'aquesta política, jo voldria 
destacar de manera especial la coordinació amb la qual es 
du a terme, especialmeu[ amb els ajuntaments, amb la ma
joría deIs quals es manté un alt grau de col.laboració. En 
totes les accions que ha detallat el Sr. Conseller és evident 
que es millora dia a dia el benestar deIs nos tres majors i el 
nostre grup dóna un suport total a la política del Govern 
de la Comunitat Autónoma en materia de tercera edat. 

Quant a la xarxa de residencies a Eivissa i Formentera 
que s'ha esmentat, seguint les directrius del Pla quadríen
nal, quan parla de les inversians, valdría que I'any 1991 
s'han cobert i s'han sobrepassat, ja que s'ha invenÍl en cen
tres de dia - practicament ja s'han fet a tots els ajuntaments 
o es troben en construcció - i en les places de residencies, 
ja que segurament enguany es posarA en marxa la nova resi
dencia del Consell Insular en col.laboració amb la Comuni
tat Autonoma i l'INSERSO. Moltes grAcies. 

(L'Honorable Sra. Vice-presidenta primera substitueix eL 
Mole Honorable Sr. President en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

« 



DIARI DE SESSIONS/ Núm. 24/ 17 de marcdel1992 1109 

Gracies, Sra. Castro. Per a replica, té la paraula el Sr. 
Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller. 

En materia de residencies, que és, diríem, la zona 
d'ombra quant a actuació en materia de tercera edat, hi ha 
problemes, el que esperam, el que demanarem a l'hora de 
presentar la moCÍó és que hi hagi una actuaCÍó per part de 
la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social per tal d'evitar 
amb una normativa de la Conselleria el problema que cre
im que es produeix i és que a nivell a local un grup poHtic 
- el color és absolutament indiferent; voste ho sap, Sr. Con
seller, aquestes iniciatives temeraries, diriem, es poden pro
duir des de qualsevol grup polític - pugui llan<;:ar iniciatives 
temer aries que hipotequin les inversions d' un ajuntament i 
després no ofereixin les garanties suficients perque aquella 
residencia per a tercera edat que s'ha construü tengui un 
funcionament optim. 

Per que? Perque entenem que sÓn absolutament ab
surdes les paraules que ja es varen dir l'any 1991 durant el 
debat que varen tenír el candidat Sr. Cañellas i el Diputat 
Sr. Obrador. El Sr. Obrador va plantejar quin programa te
nia per fer-Ies, referint-se a les residencies de la tercera e
dat, per.. que aquí i per que no aHa?, i el Sr. President, que 
té idees escasses. pero solides, va dir: "Tercera edat. Que no 
saben on ni per que? Jo crec que és ben cIar. Hi ha un de
cret del Govern que diu: Tot municipi que aporti aixo ten
dra dret que li sigui lliurat. aportat, constrult. modificat ai
xo altre". Si realment aquesta expressió és tota la planifica
ció que hi ha en materia de tercera edat. Déu ens trobi con
fessats, els qui creim i els qui no creim tant, perque proble
mes n'hi ha, Sr. Conseller, i no importa cercar petits muni
cipis. 

Voste sap perfectament que no fa gaire dies, concreta
ment tenc aquí davant el Diari de Mallorca de dia 13 de fe
brer del 1992, amb uns titulars referits al Consell de Ma
llorca: "EL ConseLL no podra. aceptar más ancianos en su Llar", 
i després plan teja a veure si s'havien de desfer d'aquest cen
tre i l'haurien de passar a una altra administració perque hi 
posas diners. Títulars de dia 25 de febrer del 1992, al ma
teix diari: "Los centros asistenciales deL Consell (Insular de 
Mallorca) están al borde de La quiebra"; en conseqüencia, la 
situació de la LLar deis Ancians, manifestat amb paraules 
del seu President, era "bastante dramática, el déficit anuaL 
sobrepasa los 600 millones de pesetas". No sé la fiabilitat 
d'aquestes xifres, pero és evident que quan s'encenen llums 
verme lis en un lloc que ha estat el centre assistencial no 
només estrictament de Palma ni de Mallorca, sinó practica
ment de les llles Balears, és necessari ser previsors. 

Si un lloc com el Cansell insular de Mallorca té pro
blemes qualificats de dramAtics, que es troben a punt de fer 
fallida, etc., supos que 11i una mica d'exageració, pero hi ha 
problemes molt seriosos, és evident que una política del 
Govern de la Comunitat Autonoma que admet rebre una 
proposta d'ubicar un residencia de tercera edat a un muni
cipi de 1.000, 2.000 habitants de qualsevol de les Illes, no 

farem distincions, i s'embarca a ajudar en aquest finan<;:a
ment sense tenir una garantia que aBo tendra una continul
tat, que allo es podra mantenir en condicions dignes, que és 
ubicat - cosa que és molt important - en ellloc que és ne
cessari de la nostra geografia, perque, on s'han construH les 
residencies? iOn feien falta o on hi hagut iniciatives gaire
bé sempre de tipus local d'una majoria política o que du
rant una campanya electoral s'ha fet un estendard de dir: 
Quan nosaltres governem crearem una residencia? 

Voste coneix el meu petit poble, perque també hi ve. 
No molt enfora d'on té la casa, el gran casal de Biniatró, 
per iniciativa o una proposta d'un candidat del Partit Popu
lar va estar a punt de convertir-se en una residencia de la 
tercera edat. Afortunadament no es va dur endavant, per
que si no, avui aquest municipi es trobaria en estat de falli
da i de perdre i perdre més de cada any. 

Per tant, el que plantejarem a la moció sera una inicia
tiva clara en aquest sentit: Volem residencies de la tercera 
edat, volem arribar als optims europeus, volem que aquest 
petit grup de la tercera edat que no pot, perque no ha té o 
per les circumstancies que siguin, mantenir la continuHat 
de la vida familiar, cosa en la qual cree que tots estam d'a
cord: les persones majors han de continuar vivint dins el 
mateix context que ha format la seva vida; no han de ser 
despla<;:ades, perque aixo crea moltíssims de problemes psi
cologics i de tot ordre, han de ser ateses a casa seva; s'han 
d'impulsar els centres de dia, perque aquesta vida de rela
ció els doni, valgi la redundancia, vida i coratge per conti
nuar endavant, pero quan hagim d'entrar en el tema de les 
residencies. en el qual evidentment és necessari arribar als 
optims europeus, hi ha d'haver una planificació, hi ha d'ha
ver un descoratjament o una negativa clara i rotunda per 
part de la Conselleria a les iniciatives temeraries que mol
tes vegades, per raons de demagogia electoral, de demago
gia poHtica, embarquen un ajuntament en una aventura 
que necessariament ha d'acabar malament. 

Moltes vegades pass a que la persona que ha embarcat 
aquest ajuntament desapareix a les proximes eleccions i els 
ajuntaments que vénen darrera, tant si són del mateix color 
poHtic com si són d'un altre, es traben en una situació de 
no poder afrontar d'una manera digna aquesta residencia 
que ha estat impulsada. Aquesta és la zona d'ombra de la 
tercera edat, Sr. Conseller, vos te ha sap, i és una zona 
d'ombra que hem de mirar d'eliminar. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Per a contrareplica té la paraula el 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social, Sr Olivero 

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

GrAcies, Sra. Presidenta. Primer voldria fixar una posi
ció. Estic totalment d'acord que el vell, només per ser-ha, 
ja és tributari de la beneficencia, en aixo estam totalment 
d'acord. pero llavors hi ha hagut una contradicció quan ha 
dit que després l'acció social ja proveira o no sé que. No, 
l'acció social només proveira al qui és tributari de l'acció 
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social, i he dit que els altres no ho eren. Per tant, jo cree 
que estan completament d'acord els dues poHtiques, és a 
dir, jo no vull que les residéncies siguin de benefirencia, si
nó que el qui hi vulgui anar i tengui mitjans per fer-ho hí 
pot anar, pero pagant el que costa aquell servei; no l'hem 
de pagar els altres, els ciutadans, l'han de pagar els seus -
fills, s'ha de pagar del seu patrimoni. 

Ara bé, aquell quí no té mitjans per anar-hi, es troba 
sol i és necessari ubicar-lo en una residéncia, aleshores sí 
que l'acció social proveira i ha de proveir. Cree que estam 
totalment d'acord, crec que és una posició claríssima, i, en
lla~nt amb aixo mateix, no estic d'acord amb les afirma
cions que fa el Sr. Pons quan diu que pareix que hi ha pro
blemes a totes les residéncies. Ido als pobles petits és on -
n'hi ha manco, jo li puc anomenar les residencies de Sence
Hes, de SÓller, les residéncies de poblets petits no tenen cap 
problema economic perque segueixen aquesta mateixa línia 
de conducta i no en tenen cap. 

Que hem de planificar i dir on s'han de fer. Ho diu el 
Pla quadriennal, Sr. Pons, diu punt per punt on hi ha d'ha
ver residencies, ho explica totalment i, a més a més, ho ex
pliquen per activa i per passiva tant la Llei Social com el 
Pla quadriennal: que quí l'ha feta que l'engronsi, aixo és 
claríssim, claríssim. Per exemple, quina és la residencia que 
avui en dia no es pot obrir perqué té problemes econo
mies? La del Sr. Obrador quan era batle de Calvia. Efecti
vament no es pot obrir perque té problemes economies; la 
va fer sense demanar ajuda, naturalment, sense _ demanar 
ajuda, i ara que tan d'aquesta residencia? No es va sotmetre 
a cap planificació de la Llei d' Acció Social ni de del Pla 
quadriennal. Aquest senyor contestava al Sr. Cañellas, al 
nostre president? Per ventura tenia manco idees eH que el 
Sr. President, o per ventura no en tenia, que és encara és 
pitjor. 

Jo vull dur les seves interpel.lacions a un terreny moll 
eivililzat i mol! educal, Sr. Poos. pero no esta bé que, apro
fitaOl que el Pisuerga passa per Valladolid, voste ataqui el 
Presidem. Quan sigui com el Sr. Jordi Pujol, que ho sera, 
quan sigui a la quarta legislatura, no sé que dira lIavorsl 
Perque vaja, si ara ja fa potadetes, no sé que fara llavors. 
No cree que sigui el moment d'atacar-lo, es pOl parlar se
riosament de la lercera edat i de lota l'acció social pero no 
aprontanl aixo. 

Que les residencies de tercera edat han de ser al muni
cipis petits i els vells han de viure en el seu entorn? Natu
ralment! Ho deim a la Llei d'Acció Social, ho deim en en 
Pla quadriennal i ho hem repetit sempre que ho han volgut 
sentir. Fa el mateix, Inserso? Fa el mateix el ~u Govern 
del Partit Socialista?Per que du genl de Burgos, de Zamora 
o de Valladolid a la residen.cia de la Bonanova, de 500 pla
ces j escaig? És correcte, aixO? Suposa una planificació cor
recta de I'acció social i de l'ateneió al vell? l aquesta altra 
que fa a Felanitx, de La qual no lenim massa idees, també 
sen\ d'aquest tipus? Em pareix que diuen de devers 300 pla
ces, devers 300 places. Jo, si pogués, la prohibiria. M'estim 
més tres de 100, que serien molt més a I'abast i molt mi
Hors. Crec que quan es diuen aquestes coses s'ha de saber 
que l'aitre també te coses a dir i jo crec que bastant fortes, 

Sr. Pons. Gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

JII.1) MOCIÓ R.O.E. NÚM. 917/9f, PRESENTADA 
PEL ORUP PARLAMENTARl PSM I EEM, RELATI
VA A POLÍTICA DEL GOVERN ENVERS DE L'EN
TRADA EN VIGENCIA DE L'ACTA ÚNICA EURO
PEA (DERIVADA DE LA INTERPEL.LACIÓ RGE. 
NUM.1965/91) 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al punt següent de I'Ordre del Dia, corres po
nent a les mocions, comen~nt per la núm 917, presentada 
pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a política del 
Govern envers de l'entradaen vigencia de l'Acta Única Eu
ropea, derivada de la Interpel.lació núm. 1965. No s'hi ha 
presentat cap esmena. Em nom del grup proposant, té la 
paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Per una qüestió d'ordre, ~r. President, voldríem dema
nar que s'ajornés el debat d'aquesta moció subsegüent al 
darrer punt de l'ordre del dia, perqué el company que I'ha 
de defensar no ha pogut arribar. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord, Sr Orfila. Si no hi ha inconvenient per part 
deIs portaveus deis distints grups, aquesta moció passara a 
ser la darrera que tractarem avui. 

Passam a la Moció 935, presentada pel Grup Parla
mentari MIXT, relativa a política en mathia de comen;, 
derivada de la Interpel.lació núm. 3243. 

EL SR VIDAL 1 JUAN: 

Sr. President, per una qüestió d'ordre. Ha sortit un 
moment el Sr.. .. Si la pogués deixar per... Abó no interrom
príem la sessió. 

EL SR. PRESIDENT: 

Se suspen la sessió per un temps de deu minuts. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Atés que el Sr. Serra és present, demanaria al portaveu 
del grup si no hi ha inconvenient que tornem a I'Ordre del 
Dia inicial, és a dir, que comencen el tercer punt de mo
cions per la núm. 917, presentada pel Grup Parlamentari 
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PSM i EEM, relativa a la poHtica del govern envers de l'en
trada en vigencia de l'Acta Única Europea, que és la deri
vada de la Interpel.lació núm. 1965. A aquesta moció no 
s'hi ha presentat cap esmena. En nom del grup proposant, 
té la paraula el Diputat Sr. Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Gnlcies, Sr. President. En primer I1oc, agrair en nom 
del nostre grup parlamentarí que ens hagi permes ajornar 
un parell de minuts aquesta moció; per altra banda, només 
han estat unes fraccions de minut. 

La moció que hem volgut presentar amb més o menys 
fortuna respecte de la política europea és una moció verta
derament Amplia que em permetré anar comentant punt 
per punt a I'efecte que quan puguem discutir, debatre o vo
tar tenguem plena constancia del que s'ha volgut introduir 
en aquest Par}ament, a comenr;ament de legislatura, respec
te de l'Acta Unica Europea. És una moció llarga, pero un 
poc en línea amb tot el debat anterior en el sentit que va
rem tenir, segons el nostre grup parlamentari, un dialeg 
tots els grups, el Govern, el Grup PARTIT POPULAR
UNIÓ MALLORQUINA i el Grup SOCIALISTA, i en 
aquell debat tots varem conconvenir en la necessitat d'uns 
eixos de treball, d'uns eixos de constancia en aquest treball 
i que seria bo que tots els grups hi posassim el maxim d'es
forr;os a causa de la importancia de la integració europea 
per a les Illes Balears. 

Certament, a l'hora de fer aquests deu punts, ens han 
inspirat cinc punts claus. Un és la personalitat de Balears 
en el context europeu; un altre, una bona preparació i ade
quació de les nos tres estructures productives i deIs nos tres 
treballadors a aquest tema que tots definíem com a tant -
clau, com és la competitivitat; el medi ambient, una tercera 
gran preocupació, ............. l'Europa social, l'Europa .. 
.aquest tema ens ha de preocupar, i en cinque lloc ens pre
ocupa la integració deIs que hem nascut en aquesta terra, 
deIs que han arribat a aquesta terra i deIs que avui en dia 
potser siguin turistes o potser comencin a treballar aquí, 
pero que seran objecte d'una plena integra ció a partir del 
mes de gener de l'any que ve. 

Per tant, a partir d'aquests eixos, volem que el Govern 
dugui a debat en aquest Parlament el seu programa o pla 
del model d'integració a Europa, és a dic, quin és el model 
que propugna, l'estrategia que pensa posar en practica i, de 
fet, volen que aixo es debatí en aquest Parlament, amb 
tranquil.litat dins una comissió parlamentaria i davant el 
pIe d'aquesta Cambra per poder prendre les resolucions 
oportunes i per donar ressó a aquest treball, a aquesta ana
lisi, a partir, insistim, del moment que el Govern ens pre
senti el seu programa o pla de quin model d'integració a 
Europa propugna. 

El segon punt d'aquesta moció, llarga moció per altra 
banda, és que nosaltres també volem que el govern expliqui 
a aquest Parlament per pcendre les resolucions oportunes, i 
qui diu que ho expIiqui en aquest Parlament vol dir que ha 
expliqui a l'opinió pública, aquest projecte que ha anunciat 
reiteradament de Balears com a megaparc telemAtic. És un 

tema suggestiu, un tema que per prendre posició necessa
riament ham de saber que vol dir i les previsions al respec
te. Per tant, és més que evident que ja és ben hora que 
aquest projecte es presenti a la institució basica de la nos
tra democrAcia, que és el Parlament de Balears. 

En tercer lloc, hem fet preguntes, hem fet comentaris, 
hem pres iniciatives respecte d'una institució important 
que té el Govern, que és l'Institut de relacions amb Euro
pa. A partir d'una constatació de molts de mesos de fer un 
seguiment deIs seus treballs, no podem fer altra cosa més 
que demanar una reestructaració de les seves funcions i 
contenguts perque, molt d'acord amb el que explicavem la 
setmana passada des d'aquesta tribuna sobre les preocupa
cions d'aquest organisme que té el Govern, l'Institut de re
lacions amb Europa, per a l'any 1992, que ens ha expressat 
en resposta escrita a les nos tres demandes, certament, des
prés d'haver vist quins són els objectius de l'Institut de rela
cions amb Europa per a I'any 1992, no poder fer altra cosa 
més que demanar amb molta humilitat ates que el Govern 
té una majoría absoluta, amb molta humilitat tenint en 
compte que és una institució amb poques persones, una 
institució que es veu que anat creixent poc a poc, pero hem 
de demanar una reestructuració i, sobretot, que es fixin un 
objectius, uns continguts molts clars davant la integra ció 
que tendrem a partir del gener de l'any que ve. 

Una proposició no de llei presentada pel nostre com
pany de grup parlamentari nacionalista i d'esquerres Ra
mon Orfila, dins comissió-parlamentaria, va fer que s'apro
vAs no fa massa temps una proposta no de llei del nostre 
grup que el Govern de Balears havia de tenir delegació a 
Brussel.les per tal de ser al centre an es debaten molts de 
temes concrets i a la vegada estrategies d'aquesta Europa 
en construcció, Aleshores, en aquest moment nosaltres no 
hem de fer més que reiterar la pro posta, pero ja com a mo
ció, ates que aquesta proposta no de llei presentada i de
fensada pel nostre company de grup Ramon Orfila i Pons 
es va aprovar, pero que no es traba en fase de realització. 

Es tracta, en definitiva, d'impulsar la creació a Brussel. 
les d'una delegació de les Illes Balears. Som ben conscients 
que en certa manera els mecanismes de l'Estat frenen algu
nes possibilitats, pero tal com s'ha formulat el que prete
nem que s'obri és una delegació de Balears; es pot organit
zar conjuntament amb altres entitats i, per altra banda, no 
es tracta de cap tipus d'ambaixada del Govern de Balears ni 
de prop fer-hi, sinó d'una delega ció que fins i tot pot ser 
plural i que, en definitiva, permetria que tots els ciutadans 
de Balears fóssim informats d'una manera constant, quoti
diana i Agil del que és la construcció de la realitat europea 
en aquest moment. 

En cinque lloc, parla m d'una convocatoria pública 
anual de beques d'integració europea. Ens sembla que el 
Govern ha becat dues persones durant aquests anys per fer 
estudis especialitzats a l'Estat italiA i a Brussel.les respecte 
de la integra ció europea. SÓn unes beques que ens pareixen 
interessants, pero nosaltres creim que els joves d'aquestes 
illes, i els no tan joves, es bo que s'especialitzin en els te
mes d'integració europea, temes que són bAsicament eco
nomics, pero que també entren en el tema de la problema-
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tica social, del medi ambient o de l'analisi i vigencia del 
dret de Balears, del dret de l'Estat espanyol, del dret comu
nitari i la integració de les distintes legislacions i, per altra 
banda, hi ha un feina important també de tipus institucio
nal que entraria perfectament en aquest sentit de les be
ques d'integració europea. Nosaltres no voldríem de cap de 
les maneres que passassin més mesos sense ten ir uns pro
grames de forma ció d'aquests joves. 

Per altra banda hem de ser ben conscients, ho deiem 
abans, que la nostra personalitat cultural, la nostra perso
nalitat geografica, la nostra personalitat en qüestions me
dio-ambientals ha de ser present en el context europeu. Per 
aixo no podem fer sinó demanar la difusió del coneixement 
de la nostra realitat mediterrania en aquest conjunt euro
peu, i aixo exigeix programes realitats. Per exemple, la Con
seIleria de Cultura ha fet molt poca cosa en aquest sentit, 
fins ara. 

Per altra banda, un tema que sera evident a partir de 
molts poes mesos és la necessitat de procurar un model 
d'integració deIs diferents grups socials que convivim i con
viurem en aquestes ilIes, immigranlS, estrangers residents, 
turistes, naturals d'aquesles liles, elc. AqueslS programes 
d'integració, per lant, són uns lrebaUs que es necessari que 
es facin amb un poe d'imaginació, amb un poc d'esforc;. En
tenem que han de partir del Gavern, per aixo propugnam 
la via de I'article 172 del Reglament per al seu debat i per a 
la seva vehiculació, pero el nostre grop posara en aquests -
temes tOl I'esfore; que el Govero demana que hi posem, és a 
dir, nosaltres entenem que el Govero amb una majaria ab
soluta ho ha de fer, pero creim que a continuació lti hem de 
col.laborar tots i fer-hi malta feina. No obstant aixó, evi
dentment no podem deixar de banda la integració deis dife
rents grups socials a Balears a partir d'aquest model euro
peu que entra en vigencia rany que ve. 

Un desidenHum evident es que les conselleries coordi
nin les seves actuacions respecte de la poHtica europea. És 
més que evident la manca de coordinació a distintes arees 
del Govern i, per tant, és un desig que volem formular amb 
la proposta núm. 8. Quant al Centre de documentació eu
ropea, nosaltres continuam defensant la seva vigencia, la 
seva millora humana, la seva millora teenica, seva millora 
en medis. Creim que ha de ser un eix d'informació, de reci
cIatge i creim que feines comen~des han esta! positives, 
pero que cal que a hores d'ara rengui una pOlenciació. No 
direm exemples crlties del seu funcionamenl; n'hi ha de so
bres, pero volem plantejar una vegada més la necessitat 
d'un centre que exisreix, pero que ens pareix que funciona a 
un ritme molt desigual j amb miljans importants, pero que 
a vegades convendria potenciar. ti 

En darrer lloc, hi ha un tema que vostes pOlSer diguin 
que no és compet~ncia del Govern de Balears, pero nos al
tres creim que, per fi, la vocació d'au1ogovern que presupo
sam al nostre Govern ha de coordinar amb amb I'Adminis
tració de l'Estat per milJorar i adequar la formació, educa
ció basica, formació professional, docencia, especialització i 
recerca d'acord amb el repte de l'Acta Única Europea. 
Aquest pum és transcendental; en aquest Parlament hem 
debatul programes de recerca, hem debatur programes de 

formació professional, hem debatut programes d'educació 
d'adults, hem debatut si arribaran o no les transferencies 
educatives, qua n i com, pero és evident que en aquest mo
ment ens trobam davant unes competencies en part com
partid es, encara homogeneHzades per I' Administració cen
tral, peró compartides en gran part, i nosaltres creim que 
aixo exigiría una coordinació en aquesta area educativa de 
recerca i de formació professional, basicament, perque és 
un deis reptes no resolts en absolut i que afecten, com és 
natural, tota la problematica económica, pero també la 
problematica social. 

EllIum s'ha ences ja fa uns minuts. Grades, Sr. Presi
dent, altra vegada, per haver-nos permes defensar-ho des
prés d'un breu descanso A la següent intervenció, si qualque 
grup parlamentarí o el Govern tenen qualque dubte respec
te de qualsevol deis 10 temes basies que nosaltres propug
nam respecte de la integra ció europea, gustosament sera 
reiterar o explicat. Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

En un momem polUie internacional i pel que respecta 
concretament a la situació deis diferenlS acords que s'ha
vien pres dins de la Comunitat Económica Europea, con
cretamenL els acords que s'anomena la Cumbre de Maastric
hl, quan semblava que s'havia arribat a uns acords que po
dien er favorables pel nostre Estat, ens arriben nOLfcies 
que ens ompien de preocupació en el sentiL que hi podria 
haver una marxa enrera d'aquests acords que es van pren
me i que eren netament positius, com deia, per al nostre 
Esta1 i, per tant, lambé per a la nostra Comunitat Autóno
ma. 

Aquesta moció que avui debatem aqu[, presentada pel 
Grup Parlamentari PSM i EEM, té aspectes posi1ius en di
ferenlS puntS perque té una voluntat de recordar al Govern 
de la nostra Comunita! quines són les seves ObligacLons en
vers Europa. Com deia, en aquesta ítuació de pre cupació 
que !ti ha pel possible incompliment d'aquests acord que 
es van prendre oportunamenl, ara més que mai el nostre 
Oovern, el Govern de la Comunitat Autonoma de les lIIes 
Balears, hauria d'estar especialment atent a aquesta situa
ció i fer les avaluacions de les conseqüéncjes que a0 po
dría tenír a la naSlra Comunitat si no es dugués a lermc lOl 
el que s'havia acordal i el que Ilagués pogut ser favorable 
per a nosaltres. 

Quant el punt primer, el Orup Parlamenlari MIXT es
ta totalment d'acord que és necessari que el Govern pre
senti la seva proposta d'integració a Europa. És lambé ne
cessarí que un compromfs que hi havia de presentar un 
programa de Balears com a megaparc telematic, que aques
ta proposta que va ser molt ben acollida es concreti en un 
progra, i també que que s'aclareixin dubtes de com es des-
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envolupanl a~, quins costos tindra i quins resultats prac
ties pot tenir a curt termini. Creim que a~ és absoluta
ment necessari, estam totalment d'acord en aquest punt. 

Que el Govern de les Illes Balears reestructuri les fun
cions i contingut de I'Institut de relacions amb Europa, és 
absolutament necessari que es faci. Si no es fa, evidentment 
la nostra Comunitat Autonoma corre el peri11 de perdre el 
tren d'Europa. Si no es fa aquesta reestructuració, no sola
ment d'aquest Institut de relacions amb Europa, sinó a tra
vés d'una delegació a Brussel.les o per altres mitjans que 
poden existir tenir una informació al dia de quins són eIs 
acords i quina és la situació de tot a110 que fa referencia al 
desenvolupament deIs programes de la CEE. 

Hi ha dos punts on crec que també hi ha una gran res
ponsabilitat del Govern central. Pel que respecta aIs punts 
7 i 10, creim que també hi ha gran responsabilitat del Go
vern central en aquest sentit, creim que I'Estat encara té 
moltes competencies en aquestes matcries i seria necessari, 
evidentment, que es realitzés un programa coordinat, pero 
abans de fer aquest programa coordinat seria necessari es
tablir un contacte amb l'Administraci6 central de l'Estat i 
saber quines s6n les seves idees en aquest respecte. 

Fins ara sabem que el Govern de I'Estat té una política 
definida en la immigració de paIsos que no són de la CEE, 
especialmenl del nord d'África, i que hi ha uns acords pre
sos a I'Acla Única Europea que s6n vinculants i s'han de 
complir, pero en tot el que Jli ha entre aquesta política 
d'immigraci6 respecte del nord d' África i en tal el que res
pecta als acords de l'Acta Única Europea, entremig, de 
com s'articulara la presencia de professionaIs, de treballa
dors, de professions liberaIs, etc., de membres de la Comu
nitat Economica Europea dins I'Estat i, per tant, també 
dins la nostra Comunitat, molt especialment per les rela
cions que la nostra Comunitat té amb els paIsos de la CEE, 
sera d'una incid~ncia important, en tot a~ el Govem de 
l'Estat en aquests moments tampoc no té res articulat, en
cara no ha donat a con~ixer el seu programa i les seves ide
es en aquest respecte. Per tant, aqui hi ha una gran nebulo
sa que creim que també s'hauria d'aclarir i per aixo seria 
necessari que es mantinguessin aquests contactes, igual 
com supos que faran els govems d'altres comunitats auto
nomes, a l'efecte de poder esbrinar quina sera aquesta si
tuaciÓ. 

El punt 8 - que el Govern coordinara les actuacions de 
tates les conselleries envers de la poHtica europea - m'atre
viria a dir que és molt ingenu, perque evidentment el Go
vern té aquesta obligació, no pot fugir de coordinar aques
tes actuacions; si no coordina aquestes actuacions, mala
ment anem, no? En aquest sentit, jo crec que és una cosa 
que cau per si sola que ha de ser aoo. 

Per últim, crec que el punt 9 és absolutament necessa
ri, que es reestructuri el Centre de documentaci6 europea, 
que s'actualitzi amb noves tecniques i que es tingui en 
compte tota aquesta informació, no solament de legislació, 
sinó també de situaci6 concreta de l'economia de la Comu
nitat Economica Europea i respecte de les diferents comu
nitats de I'Estat i concretament de la nostra, creim que a 

través d'aquest Centre de documentació europea, evident
ment en base a aquesta reestructuració, es pot fer perfecta
ment aquesta feina. Per tot a~, encara que hem posat un 
accent determinat en alguns deIs punts que proposa, el nos
tre vot sera favorable a aquesta moció. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, té la paraula el Sr. Triay i Llopis. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

La nostra opini6 és que el tema que va ser objecte 
d'interpel.lació realment és un tema important, un tema 
ambiciós, un tema que necessariament estara cada vegada 
més d'actualitat, pero pel que fa a la moció que es presenta 
com a conseqüencia d'aquella interpel.lació realment és 
correcte el qualificatiu que li ha donat el mateix Sr. Serra, 
realment és una moció hu mil, e11 ho ha dit, crec que exces
sivament humil atesa la importancia de la qüestió que es 
debat. Avui no ens correspon a nosaltres fer la moció, sin6 
al Grup PSM i EEM, pero nosaltres creim que realment hi 
ha moltes qüestions, tal vegada de molt de pes, relaciona
des amb la plena entrada en vigor de I'Acta Unica Europea 
que realment no estan directamenccontingudes en aquesta 
modó, com són els aspectes més relacionats amb I'adapta
ció de la nostra economia als sectors de l'agricultura, de la 
indústria, deIs serveis, del turisme, fins i tot de la construc
ció, com he vist recentment en un cas paradigmatic de re
forma i modernització d'un hotel, que exigeixen una en~rgi
ca adaptació a la competitivitat a la qual ens for~ra el pie 
funcionament d'un mercat sense fronteres a partir de dia 1 
de gener de l'any 1993. 

Dit a~, hem de dir a la vegada que realment nosaltres 
no estam en contra de cap deis punts que aquí es presenten 
avui a aprovadó. Realment no n'hi ha cap que el conside
rem negatiu, per tant tots els votarem a favor. En realital 
es proposen quatre debats parlamentaris, un sobre el mo
del d'integració, un altre sobre el megaparc telematic, un 
altre sobre la realitat mediterrania de les Illes i un altre so
bre la integració deIs diversos grups socials, i com més de
bats parlamentaris hi hagi, molt millar per als grups de 1'0-
posició, especialment, que tindran oportunitat de manifes
tar-se sobre aquestes qüestions i de plantejar alternatives 
per a la seva aprovació o votació per part del Parlamento 

Jo voldria cridar I'atenció sobre un concret d'aquests 
quatre debats, que és el del megaparc telemAtic. Lament 
que avui el gran promotor d'aquest megaparc telematic no 
sigui present, segur que té motius que desconeixem per no 
ser aqul, pero la nostra opinió i la informació que tenim no 
va més enIla d'aqueIlllibret groc que ens van repartir fa al
guns mesos. La nostra opinió és que darrera un llenguatge 
certament eixelebrat, innovador, amb excessos verbaIs to
taIs, com són, per recordar qualque cosa, la mateixa expres
sió megaparc telematic, que realment té for~, el pas d'in
novació, els elements de vertebració, les xarxes de distribu
ció, les xin~rgies cr~tives, el turisme tecnológic - no ecolo-
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gic, tecnologic, si no m'he equivocat -, el mono-rail de sa 
Calobra, una série d'idees concentrades dins aquell llibret 
groc que crec que efeetivament a<;ü ho haurien de dur aquí 
i parlar-ne, perqué cree que darrera tots aquests excessos, 
moltes vegades poétics, la realitat és duríssima. 

La realitat és duríssima, perqué és segur que vostés sa
ben que la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, en 
base a tots els indicadors d'! + D, d'innovació tecnológica, 
és la darrera de l'Estat espanyol i que, per tant, de fet, des 
deis tres anys que fa que aquesta idea va en marxa, real
menl no s'ha avan,?l gens en aques ta qtieslió i que lo tes les 
dates de compromissos, de calcndaris de decisions que 
s' han donal, realment han estat sistemalicamenl posposa
des i, per tant, ens trobam davant un calendari perpetu, 
com aquells que duen les agendes a les primeres pagines 
que serveixen per to ta la vida. Per tanl, cree que si, que és 
molt cncertat demanar que hi hagi un deba l parlamentari 
sobre aquesta qties tió i aclarir d'una vegada qué succeeix 
amb aquesta retorica avan~da, innovadora. 

Per altra part, hi ha tres amonestacions al Govem de 
la Comunitat Autonoma, amonestacions lleugeres sobre 
l'Institut de relacions amb Europa, sobre el Centre de do
cumentació europea i sobre la coordinació entre conselle
ries, que és el que manco es pot dir realment del funciona
ment en aquestes qüestions. Hi ha el tema de I'oficina eu
ropea, que s'ha aprovat i per tant és aprovat. El Sr. Serra 
sap, COm tots els dipulats, que'1anl és comissió com pie; es 
va aprovar fa tres mesas j per tant és UD tema aprovat. Qué 
hem de dir? En aquell moment nosaIlres vam posar objec
cions, vam fer reserves perque tothom eslava d'acord que 
no podia ser un organisme oficial del Govern de la Comu
Ditat AutónOma i per .tant havia de ser un organisme d'altre 
tipus, una institució privada, un institució de canlcter mixt, 
¡que com a tal institució de ~rActer privat o mixt no COT

responia al Parlament impulsar-la, sinó que havia de sorti r 
o al manco semblar que sortia de la ma teixa societat o de la 
mescla d'Administració i societat que l'havia d'impulsar, 
pero bé, es va aprovar, a nosaltres ens sembla bé i per tant 
ho votarem a favor. 

Creim que ja és un tema votat, pero si ha hem de tor
nar votar ho vOlarem a favor, perque creim que fa falta, 
que el Patronal cata tA pro-Europa fa una bona feina a 
Brussel.les. que és un model interessant a seguir i que, en
cara que en aquest moment el Govern conservador consi
deri que ja té una oficina a Brussel.1es. una oficina que és 
un comissari, que és d'aquestes iUes i que és del partit con
servador, aixo no es pOl considerar una situació definitiva i 
per tant és hora de prendre mesures successories, de mane
ra que quan aquesta situació sigui substituIda p~ una altra 
hi hagi on anar a consultar i on anar impulsar les qüestions 
de Balears a la Comunitat Europea. 

Sobre les beques per a espeeialistes, la veritat és que 
he escoltat el Sr. Sera amb atenció per veure si aclaria algu
nes qtiestions i no ha anat molt més enlla del text de la ma
leixa moció. Cree que més que espeeialistes seran genera
listes, perque l'amplitud deIs coneixements que aquests su
posats especialistes hauran de tcnir en relació amb la Co
munitat Europea els fara anténtics generalistes en Comuni-

tat Europea. Si aixo és una figura que existeix i ha de ser 
útil, naturalment que es bequin els graduats que vulguin 
ampliar estudis en aquesten qüestions. 

Per últim, a aquesta crida genhica a la coordinació 
amb I'Estat, qui li pot dir que no? Qui pot dir que no es co
ordinin en totes les matéries per assegurar l'adaptació més 
adequada de tots els aspectes de les Illes Balears a els nous 
reptes - com és diu ara d'una manera molt freqüent - de la 
Comunitat Europea. Per tant, encara que nosaltres creim 
que tant si s'aproven com si no s'aproven tots els punts s'a
questa moció, no és el final, sinó que és el comen<;ament de 
l'atenció sistematica parlamentaria sobre aquestes matc
ries, en qualsevol cas nosaltres estam d'acord que s'aprovin 
i esperam que aquest camí que s'obri d'atenció parlamenta
ria al tema comunitari donara peu a poder profunditzar, en 
el futur, en totes aquestes matcries. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Triay. Pel Grup Parlamentari P AR
TIT POPULAR-UNIÓ MALLORQUINA, té la paraula el 
Diputat Sr. Caries Cañellas i Fans. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS: 

GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Sr. Serra, fa una setmana, amb motiu de la seva inter
pel.lació sobre aques t mateix lema, crec que recordar que 
tots els grups varen coincidir més o manco que era un tema 
oportú, que era un tema molt important. que era un Lema 
espés pel problemes que presentava, que era un Lema amb 
moltes possibilitats de futur i també que era un tema im
portant per la quaolilal de temes que es podien presentar. 
Crec que eos hem de congratular tots els partits, pareix que 
vArem encertar la travessa, el temps ens ha donat la raó i 
voste presenta una moció Oil hi ha deu punts, deis quals 
per a nosaltres n'hi ha un molt més important que els altres 
i els oou restants ets relega m a una segona categoria, per 
bé que procurarem contestar a tots. 

Al primer punt, relatiu a si el Govern presentara un 
programa O pla sobre el model d'integració a E uropa, hau
r{em de dir que ens agradaria aprofitar aquesLa ocasió que 
ens ofereix la seva pro posta de moció per fer ba lan~. encara 
que sigui d'una manera superficial, deis sis anys que duim 
dins la Comunita! E uropea. Cal recordar que les negocia
cions que varen conduir a la nostra entrada a la Comunitat 
Europea les dugué exclu ivament el Govern espanyol, que 
és J'únic legitimat pe] tractat de Roma per modificar-les. 
Per tam, la responsabilitat polftica de la situació en que es 
troba la nostra Comunitat dios la Comunit<it Europea ha 
de recaure exclusivament sobre les seves espa llles. Tots co
neixem també que el Govern central no ha mostrat un inte
rés especial durant aquests anys per atendre les nos tres de
mandes davant la Comissió. encara que sí ho faci amb Ca
naries i Valencia, per excmplc, que malgrat no complir els 
requisits necessaris contjnuaran essent objeetiu núm. 1 deis 
fons estructurals. 

Conseqüéncia de lOt aixo, aquest balanc; es resumeix de 
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la següent manera: Som una comunitat multiinsular, medi
temnia, eminentment turística i amb un futur economic 
incert, pero al mateix temps som dim\mica innovadora i ri
ca en recursos humans. El dret comunitari se'ns aplica sen
se cap excepció, ja que únicament s'autoritza la reducció de 
tarifes de transports a viatgers. Som l'única regió insular 
mediterr~nia de la Comunitat exclosa de l'objectiu núm. 1 i 
de la poHtica regional del Govern espanyol. Part de la nos
tra Comunitat és Objectiu 5-B, pero malgrat aixo les conse
qü~ncies de la poHtica agr~rio-comunitAria són funestes 
per a les nostres illes. Som, per últim, l'iínica Comunitat 
AutOnoma, juntament amb La Rioja, que no es beneficia al 
mateix temps deis objectius 2 i S-B. 

Tenim vetat l'accés a la majoria de les iniciatives co
munitAries del FEVE, quan projectes per presentar - tele
mAtica entre d'altres - no ens haguessin faltat. Només hem 
pogut benefiar-nos fins ara de les iniciatives ENVIREC i 
LEADER. Hem presentat diversos projectes a programes 
mMio-ambientals, turlstics, etc., amb resultats negatius. Pa
reix que la nostra imatge de pals ric i paradislac constitueix 
un handicap importantlsssim que inpedeix que les nos tres 
propostes siguin preses seriosament per la comissió i pel 
Govern central. SoIs no sabem si amb la reforma del fons 
estructural perdrem I'Objectiu 5-B, quan la nostra intenció 
fou la de sol.licitar la seva ampliació en el Pla de Mallorca. 

Resumint tot el que hem dit en xifres, el conjunt de les 
inversions deIs fans estructurals a Balears a través deIs 
mares comunitaris de sup-ort ascendeixen a 21,3 mílions 
d'equus, uns 28 equus per habitant, mentre que en el con
junt de l'Estat representen 11.354.000 d'equus, uns 288 
equus per habitant. Davant aquesta situació, la Conselleria 
d'Economia del Govern Balear ha decidit emprendre els 
estudis estrat~gics necessaris per plantejar en el termini 
més breu possible una pro posta als governs espanyol i co
munitari en la qual sol.licita un tractament especlfic, no es
pecial, per a les Balears, com ja s'ha fet, per exemple, amb 
les Illes CanAries. La poHtica agrícola en comií, la polltica 
regional o la de compet~ncies serien alguns deIs aspectes 
fonamentals a tractar en l'esmentada proposta. 

Aquesta voluntat de replantejar el nostre model d'inte
gració en la Comunitat Europea no significa de cap manera 
que aquest Govern renuncir a exigir, tant a Madrid com a 
Brussel.les, millares puntuals pel que fa a la nostra situació 
en la Comunitat ni que desisteixi de l'esfor~ per participar 
en aquells programes comunitaris que consideri d'inter~ 
per a les nos tres illes, com fa en aquests moments. Aquesta 
proposta es presentarA també en aquesta Cambra i d'aques
ta manera donarem suport a la petició formulada en 
aquest primer punt de la seva moció. 

Quant al punt 2, on es fa refer~ncia a presentar en el 
Parlament el programa Megaparc telemAtic, no hi ha cap 
inconvenient i s'enviarA al Parlament. Quant al punt 3, la 
reestructuració de l'Institut de relacions amb Europa, 
aquest institut té assignada com a missió principal la repre
sentació de la Comunitat AutOnoma en el si del moviment 
regional i els organismes poUtics de representació regional, 
com és ara el recentment creat pels acords de Maastricht, 
Camité de les regions. La defensa deis nos tres interessos 

davant Brussel.les és fonamentalment una competéncia de 
la Canselleria d'Economia i Hisenda que, assessorada pel 
Centre de documentació europea, assumeix aquesta res
ponsabilitat. La reestructuració sol.licitada de l'Institut es 
tarn en el moment que la Canselleria estimi més oportO. 

Quant al punt 4, respecte de la creació a Brusse\.les 
d'una delegació de les Illes Balears, no existeix de moment 
una previsió pressupostAria per a la crea ció d'una oficina 
regional a Brussel.1es. La Canselleria d'Economia estudia 
en aquest moment el tema, pero desitjaria que existis un 
consens entorn del mateix, pel qual motiu creim conve
nient remetre les discussions sobre aquest punt de la moció 
al debat que sobre Europa es produeixi en aquesta Cambra. 

Quant al punt 5, de les beques, se n'ha parlat aquí. De 
fet, el Govern balear ja ha becat dues persones per a la rea
lització d'aquest tipus d'estudis, una a Brussel.1es i l'altra a 
Bolonia. De moment aquesta actuació s'estima suficient i 
no s'incrementarA el nombre de beques. 

Quant al punl 6, programes de difusió, el Govern bale
ar treballa des de fa anys dins la Confer~ncia de regions pe
rif~riques i marítimes, que agrupa, entre d'altres, les re
gions mediterrAnies. Aquest és I'instrument més apropiat 
per coordinar les nos tres propostes amb les altres regions 
mediterrAnies a nivell institucional. Per altra banda, expe
ri~ncies com les d'ENVITUR s'han mostrat molt eficaces 
per donar a con~ixer la nostra reaUtat i les nos tres proble
mAtiques arreu d'Europa. 

Quant a punt 7, programes d'integració, el Govern de 
les Illes Balears prendrA les mesures puntuals que consideri 
necessAries per afavorir la integració social i cultural d'a
quest ~IJectiu, considerant que fins ara el grau el convi
véncia -existent entre els mateixos és suficientment positiu 
perqu~ no sigui necessari un programa d'integració com el 
que es planteja a la moció. 

Respecte del punt 8, les actuacions de les conselleries 
es coordinen dins el Consell de Govern. Quant al punt 9, 
reestructuració del Centre de documentació d'Europa, el 
consorci Centre de documentació europea es troba en vies 
de ser reestructurat amb l'aprovació d'uns nous estatuts i la 
possibilitat que s'hi integrin nous membres. El nou impuls 
que se li vol donar l'ha de convertir en un deis instruments 
claus de la poUtica comunitAria del Govern balear. En 
aquests moments, per exemple, s'estudia la possibilitat que 
la futura oficina balear a Brussel.les depengui d'aquest cen
tre, i pel que fa a la seva feina, el Govern balear creu que el 
centre té unes potencialitats de treball i de servei deis ciu
tadans de les Balears que encara no s'han esgotat. La realit
zació d'una nova campanya de promoció i els contactes 
personals deis seus responsables amb els sectors socials i 
econOmics de les Balears, segons s'ha previst millorarA de 
segur el seu rendiment. 

Finalment, quant al punt 10 i darrer - ara acab, Sr. Pre
sident -, d'acord amb el Pacte Autonomic les Balears re
bran compet~ncies en mat~ria d'ensenyament de manera 
gradual alllarg deis prOxims anys. Una vegada s'hagin assu
mit aquestes comp~t~ncies, la Conselleria d'Educació i Cul-
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turá treballarA aquest i d'altres aspectes relacionats amb els 
programes educatius pels diferents nivells de l'ensenyamenl 
a les Balears. De momem, pero, la Conselleria de Treball, 
en col.1aboració amb el Fons Social Europeu i I'INEM, ja 
ha posal en marxa cursos de formació en funció dels reptes 
que Su posa la creació del Mercat Único 

Després d'aquestes paraules, Sr. Serra, jo Ji demanaria, 
si li pareix bé, que es votassin a part els punts 1 i 2, i els al
tres a part. GrAdes, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAdes, Sr. Cañellas. Per al 10m de replica, té la pa
raula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

GrAdes, Sr. Presidenl. La replica ser:l necess:lriament 
breu, ates que el temps que en donen ho és, pero també 
perque la noslra moció respecte de la integració europea és 
una moció sislematica en deu punts. 

Al Grup MIXT, agralts pel seu suport, pero li voldrí
em dir una una cosa, Sr Peralta: Voste diu que nosaltres 
demanam coordinació de totes les conselleries feim una 
proposta ingenua, j potser sí, pero nosaltres creim que hi 
ha qualque conselleria que va pel seu comple. Només Ji po
saré un exemple, que és la de Turisme, que davant aquest 
-tema per ventura és una de les més descoordinades que pu
guem imaginar, aixo és indubtable, i per tant cal dir-ho. 

Respecte a les posicions que ha defensat el Sr. Triay 
del Grup SOCIALISTA, el nostre grup nacionalista i d'es
querres era ben conseient deis núnims i deis mAxims i de 
les possibilitats que lenlem. Aleshores, Ji voldria dir és que 
per a nosaltres LOts els temes economics van englobals en 
el punt primer, que és el model d'integració a Europa que 
propugna i l'estrategia del Govem de Balears. Aquest punl 
per a nosaltres era cabdal i per a nosaltres parla d'agricul
tura, d'indústtia, de comer~ de turisme i de qüestions de 
relacions interinstiludonals, ete., i suposam que el debat 
que podrem fer a partir d'aquest programa o pla que el Go
vern ens ha de presentar serA suficientment amplio 

Per altra banda, respecte de les observacions que ha fet 
el Sr. Caries Cafiellas, en primer lloc nosaltres hem d'agrair 
UDa cosa: No nornés que ens aprovin els dos primers punts, 
que són importantíssims, sinó que el Sr Cafiellas ha parlat 
COro a Govern, és a dir, fins i tOl lingüfsticamenl ha dil pre
eisament el eriteri del Govem, pum per punt, conselleria 
per conselleria, cosa que és moll d'agrair perque aoo hem 
sabut amb precisió per on van les coses. Nosallees creim 
que ser:l bo, i aquesl programa que el Govem ha de presen
tar en aquest Parlament de veure que és el que defensa res
pecte de poUtica europea, tant en els aspectes economics, 
sociats com poUtics. és un lema basie. 

Nosaltres volem advertir que sabem perfectament el 
model que defensa el Govern espanyol, aixo ho coneixem 
perfecLament, com vostes, igual; el que ja no sabem tam és 
el model del Govern de Balears i lampoc no sabem tant si 

en el marc del Pacte Autonomic, a veure si hi ha més o 
manco possibilitats de maniobra del Govern de Balears res
pecte d'Europa, aixo és un tema que dema també demana
rem que ens explíqui el Sr. Gabriel Cañellas amb tol detall, 
perque és un tema que ens preocupa moltíssim, aquesta 
perdua de pes de la burocracia de I'Estat i, per tant, donar 
pas directament a la nostra Comunitat respecte de les instÍ
lucions europees. És un tema que, logicament, com a anti
burocratics i com a nacionalis tes , certament ens preocupa 
tremendamen t. 

Per altra banda, ens alegra, ho hem de dir amb sinceri
tal, que es vulgui preparar un canvi d'estatuts del Centre de 
documentació europea; hem de veure quin estatuts soni
rano El que ja 110 entenem 1am és com es pOl lligar el Cen
tre de documentaciÓ europea amb una delegació de Balears 
a BrusseLles, a no ser que en el Centre de documentació 
europea hi entrin a formar part moltes institucions de la vi
da civil i de la vida polftica i económica d'aquestes illes. En 
aquest cas, sf que per ventura eria una via adequada, pero 
certament ha veim amb un certs inlerrogants. 

Respecte de I'instilul de relaci ns amb Europa, aqur sí 
que veim unes contradiccions operatives entre el món de 
l'economia i el que és l'Institut de relacions amb Europa 
actualment. AClualment és moll poca cosa; per tam, vO lCs 
no volen acceptar la reestruet ració, ens sap greu, ens pa
reixeria més adequal reestructurar-lo d'entrada i lIigar-lo 
molt amb el Centre de documentaeió europea i amb lOl 
l'Ex:ecutiu, donant-Ji una priroritat absoluta, pero actual
ment és un organisme bastant ralentit, bastal mort. 

Hi ha un tema de la posició de la majoría que ens pre
ocupa molt, i és la no acceptació del punl núm. 10. Al pum 
núm. 10 nosaltres parlam d'un programa coordinat amb 
l'Administració de l'Estat per lal de millorar i adequar la 
formació, educació bru>ica, formació professional, docencia, 
especiaützació i invesligació d'acord amb el repte de l'Acta 
Única Europea. La contesta de dir que hi haurA competen
cis graduals no és vAlida, perque la integració és a panir del 
gener de rany que ve i aquestes competencies en educació i 
sobrelot en formació professional, recerca, etc., no sabem 
amb precisió quan arribaran, no serA evidentment l'any que 
ve i molt manco pel gener, i, per altra banda, I'altra exem
pie que diuen que la Consellería de TrebaU ja fa progra
mes, ho sabem í ho diguérem aqur fa quinze dies. 

Ens semblell bons alguns programes de la Conselleria 
de Treball en aquesl respecte, ens sembla laudable l'interes 
de la Secretaria General Tecnica de la ConseUeria respecte 
de les inslirucions europees, respecte de certs programes 
europeus que fa que hi hagi uns recursos a Balears i que 
em pareix que coordinen l'actuació amb la Conselleria d'E
conomia, pero és evident que la formació professional inte
gral és un tema bAsic, la investigació integral, i aixo s'ha de 
coordinar amb qui té les compelencies reals, que avui per 
avui és l'Estat i passaran bastants anys fins que les lenguin 
vostes. 

Per altra banda, desitjar que presentin aviat en aquest 
Parlament el programa o pla al qual donen suport, per tal 
de poder-lo debatre, presentar resolucions, etc.; que és el 
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que defensen i com ha defensen i l'estratégia, que és la nos
tra integració real a Europa. GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Serra. Grups que valen intervenir dins el 
tom de contraréplica? No hi ha intervencions. En conse
qMncia, passarem a la votació de la moció. Votarem per 
separat els punts 1 i 2 de la resta de la moció. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor dels punts 1 i 2 
de la moció, es valen posar drets, per favor? GrAcies, es po
den asseure. 

Queden aprovats per unanimitat els punts 1 i 2, i ara 
passam a la votació dels punts 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquests punts, 
es valen posar drets, per favor? GrAcies, es poden asseure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? GrAcies, es 
poden asseure. 

Abstencions? 

El resultat ha estat: A favor, 25; en contra, 30. En con
seqü~ncia, queden rebutjats els punts 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 
de la Moció núm. 917, presentada pel Grup Parlamentari 
PSM i EEM, relativa a poUtica del Góvem envers de l'en
trada en vigéncia de l'Acta Ún~ca Europea. 

III.2) MOCIÓ R.G.E. NÚM. 935/92, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI MIXT, RELATIVA A 
POLmCA EN MATERIA DE COMER~ (DERIVADA 
DE LA INTERPEL.LACIÓ R.O.E. NÚM. 23/92). 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la moció següent, que és la núm. 935, presen
tada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a polftica en 
matéria de comer~, que ve derivada de la Interpel.lació 
núm. 3243. A aquesta moció no s'hi ha presentat cap esme
na i, en conseqü~ncia, té la paraula en nom del grup propo
sant el Diputat Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: 

Com vaig dir fa quinze dies, el sector del comer~, un 
sector tradicionalment tranquil i avui en un estat de forta 
crispació, és un sector que aglutina unes 18.000 empreses, 
16.000 i b'usques minoristes i la resta majoristes, ocupa, en
tre persones per compte propi, 19.000, i persones per 
compte d'altri, 32.000, en total 52.000, és a dir, una de cada 
cinc persones ocupades fan feina en el sector comer~; té un 
volum de vendes del 49% respecte del producte interior 
brut i té un factor multiplicador de la demanda moll im
portant, d'l.46. En aquest darrer extrem hi tomaré a entrar 
més endavant. 

Avui duim una moció que consta de 8 punts, amb la 

qual entenem que es poden alleugerir una part molt impor
tant dels problemes del sector, no tots els problemes del 
sector, perqué aquesta moció s'ha d'entendre complemne
tAria de dues altres mesures, una que ha de consistir en un 
pla de futur per al sector del comer~ que contempli ajuts 
per a la formació professional, per als canvis tecnologics, 
per fomentar i desenvolupar l'associanisme comercial, per 
fer programes d'animació, per modemitzar el sector, etc., 
sobre el qual tema no es du cap proposta perqu~ precisa
ment hi va haver una oferta del Govem al sector, abans del 
tancament i de la vaga de dia 19 de febrer, i ha quedat in
terromput. Per consegilent, pel que fa a aquest punt con
cret, creim que no és oportú entrebancar les negociacions 
del Govern amb el sector. Si aixo no va endavant, evident
ment ens reservam la possibilitat de dur més endavant una 
proposició de llei que traC1i d'aquesta mat~ria. 

La segona cosa que no tracta aquesta moció és el pro
blema de l'urbanisme comercial, problema fonamental, per 
bé que he de dir que respecte de l'urbanisme comercial hi 
ha els punts núm. 2 i 3, on en farem referéncia, pero la part 
més important és la Llei d'equipaments comercials tal com 
existeix a Catalunya, tal com existeix a Fran~. A Fran~, 
concretament, convé dir-ho en aquests moments, perqu~ 
no es pensin que aixo de l'urbanisme comercial només és 
una cosa intervencionista i que Europa va per unes altres 
vies. No, senyor; la Llei 73/1193, de 27 de desembre del 
1973, d'orientació del comer~ i de l'artesanat és el prece
dent que han fet servir tant la Llei d'equipaments comer
cials de Catalunya com diverses lleis d'Aragó, de GaHcia, 
de la Comunitat Valenciana, a l'hora de tractar l'urbanisme 
comercial. 

Ja que parlam d'Europa, és important fer referencia a 
un dictamen del Comité Economic i Social de la Comunitat 
Economica Europea, en res posta a una comunicació de la 
comissió, que es titula Cap a un mercat únic de la distribu
ció, el come1'f intracomunitari, el sector comercial i la plena 
realització del mercat interior. Com a darrer punt d'aquest 
dictamen i fent referencia a la cohesió economica i social -
jo vull recordar que la posició d'Espanya a Maastricht va 
ser precisament d'impulsar la cohesió economica i social, 
que ho va fer el President del Govem Sr. Felipe González i 
que l'oposició, quan varen venir de Maastricht, va donar el 
seu suport a les intencionalitats del Govern espanyol de 
promoure la cohesió economica i social a la Comunitat -
diu el que segueix: 

"La falta de models legislatius efica~s ha determinat 
que en alguns palsos hagin desaparegut moltes petites i 
mitjanes empreses, ocasionant un perjudici real irrecupera
ble tant als centres urbans com a les zones rurals a canvi 
d'alguns beneficis per al consumidor i significatives reper
cussions socials. Aquest ha estat el resultat de la implanta
ció desordenada d'hipermercats en alguns palsos de la Co
munitat". 

Qu~ vol dir, aixo? Aixo vol dir que lliure mercat, com
petencia, competitivitat, pero dins la defensa de la petita i 
mitjana empresa. Precisament hem cregut oportú introduir 
en un deis 8 punts de la moció les conclusions d'aquest dic
tamen que fa referencia aIs centres histories, la conservació 
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deis qualS és importantísima. Com he dit diverses vegades, 
la conservaci6 deis centres histories i deis nuclis anlies de 
les poblacions és l'eix més importanl de l'urbanisme deis 
anys 90, i s6n qualre punts que es proposen en el punl 
núm. 3. Diu: "S'estimularan i es prolegiran les zones co
mercials historiques deis centres urbans, 1I0es d'encontre i 
d'animació de les poblacions". Aixo hO diu el Comit~ Eco
nomic ¡Social Europeu, aixo proposam aquL 

"Es realitzaran programes de supon a porjectes pre
sentats per les associacions de comerciants d'Ambillocal o 
porgrames de cooperaci6 entre empreses siruades a les zo
nes de tra<1ició comercial deis centres urbans que puguin 
contribuir a la seva animació i permetre la seva superviv~n
cia. Es fomentarA I'elaboració de projectes d'urbanisme co
mercial per tal d'evitar la desertit.zaci6 comercial en els 
barris residencials, es trobin o no a les zones periferiques 
de les ciutats". Finalment, diu que evidentment, i aquí hi ha 
ellliure mercat, "l'objecLiu de les mesures destinades a pro
tecció deis centres urbans hauran de tenir com a objectiu el 
mamenimenl de la capacilat de funcionament deis matei
xos i no la protecci6 de determinades formes de comer!! en
front de la competencia". 

Aixo és O1olt imponant, s'ha ¡nclos aqu[, igual que s'ha 
inclos el punt núm. 2, que diu que el el Govern presentarA 
al Parlament el Pla director d'equipaments comercials per
que aprovi els seus criteris en un lermiIli de tres mesas. Ai
xo és tot el que fa referAncia a urbanisme, peró es el més 
important, perqu~ realment el que pot resoldre la situació, 
avui, és la proposició de llei d'equipaments comercials la 
presa en consideració de la qua! no es fa avui, sin6 que es 
farA un altre dia. Dit aixo i que el problema de les grans su
perficies es resol en gran mesura amb la propasició de lIei 
d'equipaments comercials, avui no podem parlar més del 
tema de les grans superficies sin6 que hem de parlar d'al
tres coses. 

En primer 1I0c, fa quinze dies, el portaveu del Grup 
P ARTIT POPULAR-UNIÓ MALLORQUINA va dir que 
el grup volía que s'elaborAs una lIei de comer!! interior una 
vegada que s'hagués firmal el Pacte Autonomic, que una 
vegada que tenguéssim la compet~ncia nosaltres padrlem 
fer la llei de comer~ interior. Ido el que deim és que aixo es 
faci, que es dugui aquf; el Govem té cinc o mesas per pre
parar-ha, per negociar amb el sector, i que dugui el projec
te de llei en el termini d'un mes de tenir la competencia. 

Acabat aixo, hero de parlar de transports. M'he de diri
gir al Conseller de Transports. El pum núm. 4 ruu: "El Par
lamenl de les files Balears insta el Govern que no es pro
muIguin normes en materia de transports de viatgers que 
suposin una compet~ncia deslleial als serveis dcftransports 
regulars exístents, ais t.axis o aIs transports turlsties tradi
cionals". Hi ha un projecte de decret que ha circulat, de 
trasUat comercial, que és gratuIt. Al nastre entendre aixo 
va conlra la llei, hi ha una sent~ncia a Saragossa, del Tribu
nal Suprern, la tenc aqur. No diu quants se'n poden crear, 
per tanl es pot crear una vertadera xarxa de transport gra
luH parale.lela als regulars. Per crear una Unia de transpon 
regular es necessita'justificar la necessitat del servei, valgui 
la redundAncia. Una allra cosa: Els usuaris d'aquesta Unia 

gratuna no han de ser necessariament compradors, sinó 
que poden anar alla en l'autobús i no anar a comprar. Lia
vors diu que han de sortir d'una zona turística i prActica
ment tata I'illa ho és, etc., ete., etc.. 

El que deim aquí, al punl núm. 4, és que no hi hagi 
competéncia deslleial, naturalment no volero entrar més 
avall, perque no es tracta d'aix6, i al punt núm. 5 deim que 
si ID ha una inciativa de regulació per decret de nous tipus 
de lransports, demanam que s comuniqui al Parlament i 
que pr~viament hi hagi un debat. EIs punls nÚffis. 6, 7 i 8 
fan referencia als manters. Uns tiqueters pels carrer, cosa 
que és prohibida, fan pujar a un aUlobús a base de donar ti
quets per a una excursió fins ara dita gratuita. Aquests e
nyors els duen a un lJoc i jo no vull dir que els facin un rcn
tat de cervell, pero jo cree que es troben en unes condi 
cions d'una certa indefensi6 i els venen manles que al mer
cat valen 10.000 per un preu minim de 30.000, diuen que se 
n'han venul per més de 100.000, diuen ... 

(L 'Honorable Sra. Vice-presidenta primera substitueix el 
Molt Honorable Sr. PresUlent en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pascual, li prec que vaig acabant. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí, senyora. Aleshores, aquf - a la replica ja aprofundi
ré més en aquest tema -, primer, segons l'arlicle 528 del 
Codí Penal és una estafa, després ho Ilegiré. Evidentment, 
si es ven una cosa per un preu molt més eleval, és una esta
fa, perqu~ després hi ha publicitat enganyosa i hí ha la Liei 
de defensa del consumidor - ara no lene temps, pero des
prés ha esmentaré - que s'hi pOI veure involucrada. Els 
punts 6, 7 i 8 diuen que el Govern ha de procurar que es 
compleixi la Llei de defensa del consumidor, que s'ha de fer 
una investigací6, que si aquesta investigació confirma que 
es vulnera el dret del consumidor s'han de prendre deci
cions a través de la Direcci6 General de Consum; que tam
bé s'ha d'esturuar la venda que fa referencia segons la Llei 
de publicitat i després que s'ha de complir el decret regula
dor dels lransports turísties. 

No oblidem, Sres. i Srs. Diputats, que bona imatge do
nam de Mallorca si un.s turistes europeus que vénen aqur 
se'n van amb un contracte firmat que han de pagar 100.000 
pessetes que val molt manco. Jo pens que hi ha coses afer 
en aquest sector, que el Govern no ha actuat i ha d'actuar. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcíes, Sr. Pascual. Té la paraula el Conseller Sr. 
Triay. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

SI, per fixar la postura del Govern enfront de l'argu
mentació del Sr. Pascual. 
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Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Pascual, jo no 
sé si la seva intervenció anava destinada al distingit públic 
que avui hi ha en aquesta Cambra o a les Sres. i Srs. Dipu
tats aquí presents. Jo li diré que la postura que aquest Con
seller exposanl aquí com a Govern es basara rigorosament 
en el que el Govern a anat fent durant aquests dos darrers 
meso s i fixara els criteris que creu que necessita el tema del 
comen; a les Illes. 

Ara sembla que tot són salvadors del comer~ a les Illes 
Balears. Sembla que ha sortit salvadors dins tots els grups 
polfties justament aquests dos darrers mesos, quan, evi
dentment, ha sortit la polémica de la instal.lació o no ins
tal.lació d'unes grans superficies a Palma de Mallorca. El 
Govern, conscient de la problematica que el comer~ té a les 
Illes, va tenir unes reunions - cinc, si mal no ho record -
amb els agents socials, sindicats i patronals, i jo diria que 
fins al darrer moment van arribar a punts de coincidencia 
molt importants, punts que aquest Govern manté, punts 
sobre els quals aquest Govern continua obert a dialogar, i 
que únicament i exclusivament per temes molt puntuals de 
la implantació d'aquer.tes graos superficies es van trencar. 

Vosté ha parlat de Fran~, voste només diu les coses 
positives de les altres nacioos, no diu les negatives. Fran~, 
en aquests moments, té 662 graos superficies; a Espanya -
n'hi ha un centenar, 108 aproximadament, i Italia, que és 
on n'hi h1 menys, en té unes 60. Nosaltres creim que en 
aquestes -liles es pot fer i dur endavant un model comercial 
equilibrat, on poden conviure perfectament les graos super
ficies, els graos magatzems i el comer~ petit i mitja, sempre 
que aquest darrer es remodeli, es posi al dia, i per aquí no
saltres estam disposats a actuar. 

El portaveu del Grup que dóna suport al Govern expo
sara els punts referents a la seva moció, peró jo ja vull 
anunciar la postura concreta del Govern en aquest tema i 
dir que en un termini no superior a quatre mesos el Go
vern presentara un pla integral de suport al comer~ amb 
aquestes condicioos: Ser~ un pla quadriennal, de quatre 
anys, amb dotació pressupostaria per a cada un d'aquest 
anys i dura un conjunt de mesures que seran les següents: 
En primer lIoc, finan~ció am reducció de tipus d'interes 
als crMits que vagin destinats a la inversió per a remodela
ment i millora dels seus establiments; en segon lIoc, finan
c;ació pel capital circulant que necessiti el comer~ petit i 
mitj~; un tercer punt, programes de formació destinats a 
dues vessants, cap a l'empresariat comerciant i cap al per
sonallaboral i comandaments intermediaris; un quart punt, 
plaos d'ajuda a associacions de comerciants que creÜl cade
nes comercials en conjunt, ajudant per tant al futur del sec
tor, sempre que vagin a millorar l'oferta de cara al consu
midor, que creim que és molt important. 

Fomentarem, com a punt cinque, el sector per a la 
coosecució d'agrupació de compres d'aquests comerciants. 
Punt sisé, un pla de recoIzament als projectes de grups de 
comerciants situats a zones o carrers de tradició comercial, 
amb l'objectiu de revitalitzar els carrers i els centres histó
ries de les ciutats. Com a punt sete, un programa d'innova
ció tecnológica comercial basat en tres punts molt concrets; 
noves tecnologies de vendes, intercanvi d'experiencies amb 

els paisos i regioos de la Comunitat Económica Europea i, 
com a tercer punt, tenir molt en compte els nous Mbits de 
compra que tenen avui els consumidors i la seva aplicació, 
per tant, a aquest tema. Com a punt vuité, elaborarem -
també dins aquest mateix programa i, per tant, en el termi
ni de quatre mesos que he dit - els criteris bAsies del pla 
sectorial de comer~. Ja voldria anunciar aquí que, com a 
primera fase, es fara una reunió conjunta, a nivell de tet
nies, amb la Cooselleria i els agents socials afectats, i com a 
segona fase i també per a l'elaboració d'aquests criteris, la 
posieió política que el Govern cregui oportuna per presen
tar en aquest Parlament. 

Finalment, quant a la Llei de Comer~, aquest Govern 
no pensa prendre cap mesura en absolut mentre la llei or
ganica que haura de delimitar el Pacte Autonómic que s'ha 
firmat fa uos dies no digui de veritat quines són les compe
tencies reals que tindrem en materia de comer~. Per tant, 
mentre Congrés i Senat no hagin aprovat aquesta llei orga
nica que dicti finalment quines són les competencies con
cretes i sigui avalada per aquest Parlament, ereim que no 
hem d'entrar en la Llei de Comer~. 

Per tant, i aixó és un poe la postura del Govern en 
aquest tema, estam disposats i continuarem col.laborant, 
perque nosaltres no vam trencar en absolut les negocia
cioos abans de dia 19, i el Govern, amb el suport o seose el 
suport del sector, dura endavant aquest pla perque creu 
que el sector el necessita. El sector necessita molt més ac
cioos puntuals i concretes que temes legislatius, a pesar 
que aquests també són necessaris, peró nosaltres creim més 
en els fets de cada dia, en el fet de quantificar esfor~s, en 
el de fer aquest pla quadriennal que dirll textualment en 
que consisteix i la seva dotació, perque creim que aixó és el 
que en definitiva necessita aquest comerr; d'aquestes illes 
que, com he dit abans, crec que pot conviure - i més en una 
ciutat eminentment turística coro Palma, com vaig dir a la 
interpel-Iaeió - crec que es bAsic que el gran i el petit co
merr; puguin conviure amb els graos magatzems i les grans 
superficies. 

Creim que en aquestes illes es pot acooseguir un mo
del intermedi entre el de Fran~ i el d'ltalia; per tant, la 
postura del Govern és donar suport al comer~ en coses 
concretes i quant a legislació, quan se'ns permeti el desen
volupament ciar d'aquest Pacte Autonómic que encara no 
sabero com acabara, lIavors sí que estam disposats a assu
mir aquesta Llei de Comer~. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cooseller. Dios la qüestió incidental, té la 
paraula el Diputat Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Per comen~r, jo voldria dir al Sr. Cooseller que esper 
que el Grup Parlamentari PARTIT POPULAR-UNIÓ 
MALLORQUINA tengui una altra posició, perque el co
mer~ no vota aquí, aquí vota el Grup P ARTIT POPULAR-
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UNIÓ MALLORQUINA, i per consegüent jo esper que 
aquest grup parlamentari doni suport a les propostes. 

Jo no he dit res del públic, Sr. Conseller, el que sí li he 
de dir és que estic molt content que siguin aquí, n'estic 
molt satisfet i em parcix que no jo no tenc ganes de ser sal
vador de res, el que passa és que pens que vos tes han de 
pensar a veure si el valen enfonsar. Aixó de salvadors de la 
pAtria, del comer¡; o del que sigui sana a r~gims autoritaris 
salvadors; en un r~gim democrAtic el que hem de fer és no 
enfonsar l'empresa mallorquina, sobretot la petita empresa 
mallorquina, que bAsicament va ser la que va lancar, ja ha 
vaig dir l'altra vegada, perqu~ és on hi ha el problema gros. 

Model comercial equilibrat. Molt bé, estam totalment 
d'acord amb el model comercial equilibrat, el que passa és 
que vostes, ja ha vaig dir l'altre dia, valen fer el Pla director 
sectorial quan hagin vengut tates les grans superffcies. De 
qu~ ens servirA el Pla director sectorial, quan ja hagin ven
gut tates les grans superffcies? És ben igual que el Pla de 
carreteres, que tampoc no el duen, i esperen a fer tales les 
carreleres abans de fer-lo; és ben igual, i aixO, repetesc, el8 
va sortir malament i ara ha volen corregir fent una Llei 
d'espais natural8 una vegada que ja han detret lOles les ur
banitzacions, prolegint tOl el que no es vol urbanitzar. 

No, senyors. Aixó no és aixO, aquf hem de fer el pla di
rector abans que venguin les graos superffcies. Precisament, 
Sr. Conseller, voste que diu no el lema legislatiu no és im
portant, bé, ql'agrada la seva rectificació, s'estu<!iYn amb 
malta de cura la proposició de 11ei d'equipaments comer
cial8, sobretot l'article 11, l'article 11, que diu - propasa, 
naturalment; dirA si s'aprova - que el8 plans generals no po
dran crear grans superficies, des del moment de I'enlrada 
en vigor de la llei, per a modificació, sinó que ha de ser per 
a revisió, i en la revisió s'estudiarA el centre históric de Pal
ma, s'estudiarA tot i després es decidirA si les ubicacions 
són correctes o no ho són per a les grans superficies, peró 
no abans. Si abaos feim tates les grans supertlcies, de qu~ 
ens servirA després,la resta?, com va dir un comerciant.. 

Respecte del Pla integral que vostes presenten, en aixó 
estic molt content de no haver fer cap proposta, perqu~ 101 

el que ha dit vost~ es complementa amb aquesta moció. No 
n'hem duit cap de proposta, els deixam la iniciativa per a 
tOl aixo, vostes són el Govern, facin pro postes complemen
tAries. 1M bé, com deia un comerciant: nEns volen regalar 
un vestit nou, pero abans ens han robal la cartera", aixó di
uen els comerciants, i a posta hi va haver un lancament que 
no va ser només de 1 empresari, sinó que va ser tancaroent 
de l'empresari i una vaga dels lreballadors, és a dir, lor el 
sector. Per qu~? Precisament perqué ha tenen ~l perdut i 
vos les són insensibles, i jo esper una rectificació. Com vaig 
dir l'altre dia, el que han de fer és llevar la califa, el pal.ti i 
l'encenser que han posal a les graos supertlcies. Que n'han 
de venir, peró dios un ordre. 

Ha dit una altra cosa que afecta el punt núm. 2, on no
saltres proposam que en el termini de tres mesas el Govem 
presentarA al Parlament el Pia director d'equipaments co
mercials. Vost~ diu quatre, estam oberts a una transacció, a 
posar quatre mesas, no hi ha cap problema; si eIs represen-

tants deis grups hi vénen a bé després canviam tres per qua
treo 

Respecte al Pacte Autónomic, en aixo si que no! Tata 
la preparació del projecte de llei es pOI fer durant la trami
tació del Pacte Autonómic. Ara qu~ és? Que es tracta de 
retardar que es regulin el8 horaris? Que en lloc de fer-se 
d'aqQt a mig any es fad d'aquf a dos? És aixó que volen va -
tes? No estA escrit en aquella pAgina del Pacte Aulonomic'? 
CLar que hi és! A Valencia, a Galíeia, a Aragó, a Navarra, a 
Catalunya tenen lIeis, tenen to15 el8 precedents que vul
guin, ha saben com poden fer la llei. L'únic que han d'espe
rar és renir la competencia i per a 1 endemA poden tenir 
preparal el projecte de llei perque entri en aquest Parla
menl. Per tant, no és que vostes vuJguin fer les coses dia a 
dia, jo crec que qualque vegada les valen Ier d'any a any, o 
sigui que de momenl no hi hagi boraris. Per qu~? Perque 
hem d'afavorir el8 grossos, coro seropre? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Per tancar la qüestió incidental, 
té la paraula el Conseller Sr. Triay. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Una qüestió d'ordre, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Un moment, Sr. Triay. Per que demana la paraula, Sr. 
Valenciano? 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Per una qüestió d'ordre. El nostre grup ereu que, si ha 
intervengut el Conseller, eIs altres grups parlamentaris te
nen dret a participar en aquest debat, ja que ha oben una 
qüestió incidental. Per tant, demanaríem la paraula per in
tervenir en el debat que ha obert el Conseller i que no té 
res a veure amb la moció. GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Després de parlar amb la Mesa i consultats el8 serveis 
jurfdics de la Cambra, aquesta Presidencia entén que la 
qüestió incidental que ha obert el Conseller ha estat única
ment amb el proposant de la moció. En conseqüencia, el 
proposant ha intervengut i tanca la qüestió incidental el 
Conseller Sr. Triay. Té La paraula el Conseller Sr. Triay. 

EL SR. CONSELLER DE COMER¡; 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Sr. Pascual, a vOSt~ ti agradarA o no, pero des de fa uns 
mesos la postura del Govem de suport al comer~ ha estar 
clara i diAfana. Voste en aques15 momenlS, ja ti ho he dit 
abans, agafa una postura jo diría d'interes, crec que impor
tant, de cara aIs comerciants, peró en qual8evol cas és molt 
ciar que és un inleres oportunista. El Govern ha fet unes . . 

-
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jornades importants tant amb els sindicats com amb l'asso
ciació de comerciants de diverses agrupacions intentant ar
ribar a un acord. Aquest acord no va ser possible? Aquest 
govem continua obert i disposat a arribar a un acord ampli 
per al futur del sector. 

No em vengui a dir ara que volem retardar la Llei de 
comen;. Vost~ perdoni, pero aquí únicament i exclusiva
ment hi ha firmat un pacte autonomic en diverses mat~ries, 
pero en qualsevol cas no quantifica exactament en qu~ con
sistiran aquestes compet~ncies. Per tant, aquest Govern, en 
el tema de la Llei de comen; espera l'aprovació definitiva, 
acords d'aquet tema i d'aquest Parlament, pero sí estll dis
posat, ja ho he dit abans, a tirar endavant els criteris del Pla 
d'equipaments, i també he dit que a sugger~ncia de les as
sociacions de comerciants ja farero una tasca immediata i 
important, a nivell de tecnics, per poder dur aquests criteris 
a aquest Parlament. 

A vost~ li agradarll o no, pero nos al tres creiro que en 
aquest moment govemam, que en aquest moment soro go
vem i que la postura que pensam dur endavant serll benefi
ciosa per al sector. Per tant, en aquest termini de quatre 
mesos que m'he comproro~, nosaltres durem aquí aquest 
projecte integral que també compr~n, com he dit abans, 
aquests criteris. Jo no he dit que no fos important legislar, 
jo he dit que era més important abra~~lf aquest tema con
cret j especffic de suport a nivell de formació, a nivell de 
poder ajudar financerament a la remodelació del sector, 
d'ajudar a l'agrupació de compres, d'ajudar als comerciants 
i també, naturalment, legislar. Nosaltres creim que ja po
dero actuar en el primer aspecte i en el segon esperarem 
poder actuar legislativament. Grllcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gn\cies, Sr. Triay. Passam a les intervencions deis al
tres grups. Per qu~ demana la paraula, Sr. Pascual? Hem 
tancat la qüestió incidental en aquest momento 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Una al.lusió, Sr. President. M'han dit que tenc inter~ 
oportunista. 

EL SR. PRESIDENT: 

No hi ha lloc a al.lusions, de cap de les maneres. Pel 
Grup Parlametari PSM i EEM, té la paraula el Diputat Sr. 
Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President. Srs. i Srs. Diputats. 

La incapacitat manifesta del Govern de les Illes Bale
ars per donar resposta als problemes del sector del comer~ 
que va provocar la contundent res posta deis comerciants 
ara fa tot just un mes ha fet possible que avui novament els 
grups de l'oposició parlamentAria esmenin la plana a l'acti
tud de desidia i desinter~ evident que ha demostrat l'exe
cutiu president pel Sr. Cat\ellas. 

Quan, fa dues setmanes, amb motiu de la interpel.lació 
que ha duit a aquesta moció, interveniem sobre la polftica 
del Govern en mat~ria de comer~ el nostre grup, formulava 
al Conseller Sr. Triay dues preguntes clau sobre l'actitud 
del seu departament: Pensa el Govem dur al Parlament 
una llei de comer~ interior tan prest com tenguin compe
t~ncies en la mat~ria, si en tenen? Pensa el Govem elabo
rar un pla director d'equipaments comercials d'acord amb 
el que estableix la disposició transitoria única de la Llei 
d'Ordenació Territorial? Quan pensen fer-ho? Perque 
aquesta és l'altra clau de la qüestió, no sigui que quan ho 
facin - li deiem ja fa dues setmanes - ja tinguem totes les 
grans superficies instal.lades. La resposta del Govem, fa 
dues setmanes, era logicament ambigua, com ho ha estat la 
seva poUtica respecte d'aquest sector. Avui, és clar a mit
ges: uns criteris troba que els faran; l'altra no sap si ho fa
ran, ni tan sois sap si tindran compet~ncies; no entenem 
qu~ han pactat a Madrid. 

Em permetin, Sres. i Srs. Diputats, que centri nova
ment la qüestió: 1988, el Parlament demana al Govern que 
s'elabori aquest pla director que implicaria l'ordenació ur
banística del sector i incidiria sobre la problematica que 
provoca la ubicació de les grans superficies, una part del 
problema, no tot. El Govern, fent certa aquella afirmació 
que mig en broma i mig seriosament feia llavors el Vice
president del Govem en el sentit que les proposicions no 
de llei eren recados a la madre superiora, no ha complert el 
mandat parlamentari en quatre anys. Quan es torna de dei
xondir la qüestió? TrlStameñt, quan el sector, fart de pro
meses incomplertes, fart del desinter~ constant, opta per 
tanear els seus comer~s i treure el problema al carrero SoIs 
després el Govern, per boca del seu Conseller de Comen;, 
fa oferta d'un pla integral o d'un pla de reflotament, no se 
sap massa bé que, primer parlen de reflotament i ara d'un 
pla integral de suport al sector que, quan es confirma la va
ga, torna mig amena~r a deixar-ho anar, a susprendre'l 
com a amena~ de cAstig a un sector que es mobilitza i posa 
en dubte la política del Govern. 

El Govern no és capa~ d'afrontar la problemlltica del 
sector comercial, ni tal sois pel que fa a l'ordenació urba
nística, on té competencia claríssima i, creim nosaltres, estA 
francament preocupat davant la possibilitat de rebre com
pet~ncies suficients amb aquest Pacte Autonomic en el 
qual nosaltres no entram ni sortim, pero que tal vegada els 
dÓna aquesta compet~ncia per poder legislar en mat~ria de 
comer~ interior. Preocupat, perque presumiblement té 
pressions deIs qui no volen de cap manera que es reguli 
aquesta qüestió i perqu~ és més cümode continuar amb la 
política de l'estru~ i amb el cap davalll'ala ignorar els pro
blemes. 

Per a0 avui donarem suport a la moció subsegüent 
que presenta el Grup MIXT des d'una actitud pessimista. 
Parla d'abstenció positiva, nosaltres parlam de suport pes
simista o hauria de dir realista, perque pens realment que 
si el Govern va ten ir quatre anys per presentar el Pla direc
tor d'equipaments comercials sense fer-ho, dificilment ho 
farA ara, i el mateix pens de la Llei de comer~ interior quan 
l'aplicació del Pacte Autonomic, si és que arribam a tenir 
compet~ncies, do ni la possibilitat a-aquest Govern d'elabo-
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rar aquesta llei que reguli totalment tot el sector del co
men;:. 

La Comunitat Europea, Sres. i Srs. Consellers, té una 
gran preocupació pel manteniment del teixit social que és a 
la base del sistema economic. Sap perfectament que és vital 
el manteniment de l'estructura del petit comen" com és el 
cas d'aquest sector i el de I'estructura de la pagesia basada 
en I'explotació familiar agn\ria, per motivacions sociaIs, pe
ro també des d'una perspectiva economica. D'un model que 
no és precisament el del liberalisme pur i dur que defensa 
el Molt Honorable President Sr. Cafiellas quan afirma que 
"el proteccionismo es asilo de ineficaces" o s'escuda en el no 
intervencionisme i en lliure mercat per deixar d'ajudar a les 
empreses amb problemes o almanco les d'alguns sectors. 

Qu~ direm del desconcert del Govem en mat~ria de 
transpon i del lligam de cenes activitats comercials amb 
determinats viatges, scrveis? Manca absoluta de criteris del 
Govem, ho vulguin acceptar o no. Fa un moment, qua n 
s'ha obert la qüestió incidental, el Conseller ha di! que cer
ts grups ara ens volem erigir en salvadors del comer~, o des 
de fa dos mesos. No, Sr. Conseller. Vost~ sap perfectament 
que en el debat pressupostari, que es on es concreta de ver 
la polftica d'un sector, la polftica d'un departament, de la 
seva Conselleria en concret, hem criticat sempre la manca 
de pressupost d'aquesta Conselleria i l'hem comparada, no 
hem tingut més remei que fer-ho, amb dilapidacions com la
de l'Expo-92. Tot el pressupost de la Conselleria igual al 
d'una exposició-de la que encara no sabem objectius ni cap 
rendibilitat. CIar que a l'Expo hi anirem obligats, va dir el 
Sr. Cafiellas, i devem haver de demostrar que som la Co
munitat més rica del món i tenim l'estand més preciós, al 
mateix nivefI que el deis Estats Units. 

Per quin moti u, Sr. Conseller, aquest canvi d'actitud
d'avui? L'amena~ d'una vaga penja com una espasa de Da
mocles sobre el cap del Govem? No pot ser Sr. Conseller, 
que eIs pressuposts elaborats el desembre siguin eIs més es
quifits de totes les conselleries - eIs comparam amb eIs 
5.000 d'Agricultura, els comparam amb eIs 6.000 de Turis
me; no ve de 500, Sr. Conseller - i que esperin la mobilitza
ció del sector per fer propostes mínimament rigoroses, mí
nimament serios es d'actuació. ¿Seran necessaris més avisos 
com el de la vaga de febrer perqu~ aquest Govem es deci
deixi d'una vegada per totes a actuar sense timideses, de 
forma valenta? 

Una enquesta feta pública aquests dies assenyalava la 
disposició de més del 50% deIs comerciants de les illes, de 
Mallorca essencialment, a tomar a fer un tancament si con
tinua la passivitat del Govem. Quosque tandem'Wabutere pa
tiencia nostra, Conseller, sembla dir-li el sector. Fins quan 
abusareu de la nostra paci~ncia? Mentrestant, els grups de 
l'oposició, acabada la nostra paci~ncia, us instam a actuar 
en un tema que és prou important. Un grup presentant una 
moció subsegüent a la interpel.lació que va presentar i eIs 
altres grups de l'oposició donant-li suport per demanar al 
Govem que d'una vegada per tates actul de forma contun
dent, de forma valenta, de forma incisiva en eIs problemes 
d'un sector que afecten 18.000 comer~s de les illes. GrA
cíes, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, té la paraula el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Em permetran que comenci amb una pregunta: Qu~ es 
el Parlament? És un lloc on només hem de debatre les co
ses que interessen eIs diputats o és un Uoc on hem de deba
tre eIs problemes concrets i reals que tenen les nostres 
illes? Per qu~ dic aixó? Per qu~ hem de parlar, per exem
pIe, de salvadors? Aquí s'ha dit: Ara resulta que tothom és 
salvador del sector del comen;, i ho ha dit un senyor que, 
segons eU, no sap res, perqu~ com que no hi era, no en sa
bia res, i ara resulta que ho sap tot. Com quedam, Sr. Con
seller? L'any 1988, aquest grup parlamentari, el Grup Par
lamentari SOCIALISTA ja va presentar aquí una iniciativa 
que es va aprovar per unanimitat. On és aquesta iniciativa, 
Sr. CafieUas? Vost~ no han fet aquest Pla director secto
rial que vost~ mateixos van votar. On són els salvadors? 
On és el resultat de totes les iniciatives que presentaven els 
grups parlamentaris, proposicions no de Uei, esmenes de 
pressuposts, preguntes, etc., etc.? 

Per tant, parlem amb una mica més de rigor, perqu~ 
vost~, Sr. Conseller, fa uns dies, aquí mateix, es desentenia 
de tot. Nosaltres veim molt bé que ara no se'n desentengui, 
vengui aquí i digui que efectivament és necessari que hi 
hagi un pla i que es necessari que es dugui aquí. És bo rec
tificar, pero fa uns dies no volía saber res de la Llei de Co
mer~, ni del Pla director sectorial, ni d'un programa d'ac
tuació, tot a~ eren temes aparcats deIs quaIs no en volien 
saber res. Ara ja no, d'acord, molt bé, és bo rectificar, no
saltres veim molt bé que rectifiqui i esperam que abans de 
dia 17 de juliol hagin presentat aquest pla en aquest Parla
ment, que es tramiti n\pidament, perqu~ vindn\ l'estiu; que 
es tramiti per urg~ncia perqu~ el sector ha necessita. Per 
tant, ja lí demanam no només que presenti aquest pla, sinó 
que el tramiti per urgéncia, perqu~ si no, resultan\ que el 
veuram aprovat l'any 1993 o a mitjan 1993, cosa que seria 
una imatge bastant deplorable. 

Aquesta moció que du el Grup Parlamentari MIXT jo 
crec que és de sentit comú. És una moció de sentit comú, 
perqu~ la podrtem dividir en tres parts: Una part que hem 
debatut ampliament en aquest Parlament - Llei de comere; 
interior, necessitat d'un pla director sectorial que regulí els 
equipaments comercials - i no vull tornar incidir en un te
ma que ja hem debatut unes quantes vegades i més darrera
ment; el nostre grup no ha canviat de posició, manté la ma
teixa, hi donarem supon, crec que ha hem debatut sufi
cientment. 

El tercer punt, la sega na part d'aquesta moció, fa refe
r~ncia estrictament a la política de comen;: - poUtica econb
mica de comer~, per dir-ho de qualque manera - de la Con
selleria. Aquest punt, el nostre grup parlamentari el veu 
una mica insuficient, en el sentit que estam d'acord amb la 
políti<:'l de comer~ europea, pero és necess~ria i imprescin-
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dible una actuació concreta, i aquesta actuació concreta 
efectivament és un pla que era necessari i, per tant, si 
aquest pla es presenta en quatre mesos, molt millor, i hau
rem presentat una part del problema de la no actuació del 
Govern d'aquesta Comunitat Autonoma durant nou anys, 
perque fa nou anys que lenim president i fa nou anys que -
s'han presentat plans i programes per a tots els altres sec
lOrs trel d'aquest, i jo crec que és important que tothom s~
piga, Sr. Cañelles, que del total de la inversió que hi ha a la 
Comunitat Autonoma, al sector de comer<! vostes només hi 
dediquen un 1 %, l'any 1991. Aixo jo crec que és important 
que se sapiga, la import~ncia que aquest Govern ha donat 
fins ara a la materia comercial. Ac;O sí, ara els altres són uns 
salvadors. Jo demanaria una mica més de serietat i de rigor. 
Molt bé, presentin aquest pla, és un pla positiu i, si esta bé, 
el nostre grup parlamentari no té cap inconvenient en ab
solut a donar-li suport i a presentar les esmenes que facin 
falta per vigilar-lo. 

Referent als altres punts, que com ha dit el Sr. Pascual 
fan referencia a transports, són unes qüestions més tangen
cials, fan referencia a la relació consum-comerc;-transport. 
Evidentment, que no es promulguin normes que suposin 
una competencia deslleial realment és mal de fer no estar
hi d'acord; nosaltres ho veim bé, igualment com veim bé 
que si hi ha qualque persona que diu que s'obrin investiga
cions per diferents motius, perque creu que hi poden haver 
irregulari~ats, nosaltres evidemtment també li hem de do
nar supO/t, i en aquest sentit donarem suport expHcitament 
aIs pums 4, 5, 6 i 7 i també aIs altres, és a dir, que donare!ll 
suport a tota la moció. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el President Sr. 
Cañellas i Fons. Queda oberta qüestió incidental. 

EL MOLT HONORABLE SR. PRESIDENT DE LA 
COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i Fons): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

"París bé val una missa", i avui n'hi ha que per primera 
vegada han vengut a missa i convé que l'escoltin completa. 
Potser que l'any 1988 hi hagués aquí una proposta, hi va es
ser, pero alllarg d'aquests darrers mesos aquest Govern ha 
fet molta de feina conjuntament amb els grups que repre
senten els interessos del comer<!, perque és voluntat d'a
quest Govern no deixar ningú desates. M'agradaria que al
guns, quan surten a la tribuna, sapiguen que precisament 
l'únic problema que ens va diferenciar a l'hora d'establir un 
acord definitiu, perque no trobArem la fórmula adequada 
de solventar-lo - permetin que jo també miri el públic de 
tant en tant per animar més el debat - són precisament eIs 
únics punts que alllarg d'aquests mateixos anys que van del 
1988 fins ara, el Grup Socialista va aprovar, a l'Ajuntament 
de Palma, l'entrada de grans superficies a través de la modi
ficació urbanística que es diu urbanisme concertat. Si no 
hagués existit aquest punt no hi hauria hagut vaga dia 19, 
perque era l'únic punt que ens va separar. 

Crec que és molt fAcil i agraesc al Sr. Pascual, que ja és 

molt que jo ho digui, una proposició de llei com aquesta, 
perque exactament en els mateixos termes que eH la pre
senta qualsevol podria sortir aquí i dir: Jo estic completa
ment comforme. Estam d'acord que hem de fer una llei de 
comer<!; quan el Pacte Autonomic ens ho permeti, la farem 
nossaltres, i quan no ens ho permeti ens hem compromes a 
donar-Ji suport públicament. La petita dificultat, perque 
s'ha de dir tot, és veure que hi posam dedins. Tots estam 
molt d'acord a regular tres o quatre punts essencials amb 
aquesta llei, com és ara el tema conflictiu de la competen
cia deslleial, el tema de les rebaixes fora del moment i un 
petit problema d'horaris. Un petit problema, pero no per a 
aquest Govern; un petil problema perque s'ha fet una pro
posta de dir: Cercau una formula que vagi bé a tot el sector 
i nosaltres l'aprovarem, pero no és tan bo de fer. Si es vol 
una decisió unilateral del Govern, no hi ha cap inconve
nient, la farem, pero vagin alerta perque molts deis qui 
l'han feta ja tenen preparats els decrets oportuns per can
viar els mateixos principis que es posaren a la llei, perque 
la mateixa dinamica de la dificultat els ha duit a una serie 
completa de canvis i modificacions. 

Per tant, llei si. ]0 els ho vull especificar més: Hi haura 
una sola oportunitat de fer aquesta llei en aquesta Comuni
tat Autónoma, amb el Pacte, que és a través deIs drets del 
consumidor, sempre que estiguem dins el context d'una llei 
que pensen fer molt més global i a la qual ens haurem de 
remetre. Per tant, és un sí, pero després no hem digui; 
Alerta, que després no ha complit el que. Per tant, l'actilud 
del Conseller ha estat molt oportuna; en acabar comptarem 
i mentrestant estic dispost a donar suport a aquest principi, 
ja que hi tanta voluntat per part de determinats grups, a 
fer-la de caracter nacional mentre esperam les nos tres pos
sibilitats. Com que tenen majoria absoluta, la podem treure 
en quinze dies, o posi un mes i mig, m'és igual. 

Quant aIs temes de foment del petit comer~, crec que 
no hi ha cap dificultat entre els sectors, eIs agents socials i 
nosaltres. Crec que el tema s'havia explicat prou per poder 
arribar a una solució suficientment raonada dins les dificul
tats i el context d'aquesta circular del Mercat Comú d'Eu
ropa perque fos suficientment adequada a aquesta. La cir
cular tanmateix és prou complicada perque cadascú la pu
gui agafar pel costat que més li crema, eh?; en dóna una de 
cal~ i una d'arena, pero agafant totes les d'arena i oblidant 
totes les de cal<! ens podría donar a bastament a tots. 

Per tant, pens que tan soIs tenim la petita dificultat de 
veure com solventa m els problemes que hi ha pendents que 
no són fruit de la voluntat d'aquest Govern, sinó de la deci
sió aleatoria de determinats ajuntaments deis quaIs els al
tres s'han de beure les glopades. Si qualcú vol ser un poc 
més dur que jo que tengui esment, no sigui cosa que fent 
una alternativa li aprovem, com anit, i quedi esculat. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Cañellas. Grups que volen intervenir dins 
la qüestió incidental? Pel Grup Parlamentari MIXT, té la 
paraula el Diputat Sr. Pascual. 
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EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President. Sres i Srs. Diputats. 

Estic molt content que el President del Govern Sr. Ga
briel cafiellas hagi sortit en aquesa tribuna, perqu~ l'ocasió 
ho requereix, hi ha massa gent afectada pel problema. Ha 
dit que darrerament el Govern ha fet molta de feina amb el 
grup que representen els interessos del comen;:. A la vista 
deis resultats del tancament i vaga de dia 19 de febrer, Sr. 
President cañellas, jo diria que l'han feta malament, pero 
vaja, som a temps de rectificar, i estic molt content que ha
gi tret el tema d'EI Corte Inglés i deIs socialistes, perqu~ ho 
hem de dir tot. Vost~, l'altra vegada, fa quinze dies, no va 
seure aqul, en aquest escó; qua n es va debatre la interpel. 
lació va estar alla defora amb els d'Unió Mallorquina i jo 
pensava que Unió Mallorquina, que és un partit mallorqul, 
intentarien conv~ncer-lo que ha de defensar l'empresa ma
llorquina. 

No sé si ha estat aro, pero jo li vaig dir el següent, i 
contarem tata la historia d'EI Corte Inglés. Efectivament, el 
Grup Socialista va posar una catifa al Corte Inglés a través 
d'un conveni urbanlstic que és el que no agrada i nosaltres 
pensam que esta mal fet i és el que demana el sector, que 
no hi hagi convenis urbanístics, perqu~ va passar que varen 
dir al batle: Volem instal.lar El Corte Inglés aquí. No, el Pla 
general no ho permet, només poden fer superficies fins a 
5.000 metres quadrats. 400 milions. Ah, digui, digui! Aixo 
va passar, i vost~, que tenien la Comissió Provincial d'Ur
banisme abans de les eleccions, varen denegar - denegar - la 
modificació del Pla general de Palma, i resulta que el sector 
del comer~ els va donar suport a vost~. 

Aixo ha dic pel que m'han dit de l'oportunisme, eh? Jo 
som oportunista, ara que no hi ha eleccions; el Partit Popu
lar no ha era quan la Comissió Provincial d'Urbanisme va 
denegar la modificació del Pla general de Palma. Tres me
sas després de les eleccions, O sigui en el perIode post elec
toral, quan ja han guanyat les eleccions per majoria absolu
ta, resulta que hi ha un recurs i que el Govern PP-UM diu 
que no, que la denegació no, que una subsanació de defi
ci~ncies. O sigui que sI a la modificació, sI aIs 400 milions 
que són al pressupost de I'Ajuntament de Palma. 

Molt bé. Jo due una pro posta aquí, I'article 11 de la 
Llei d'equipaments comercials - l'haurem de votar - que 
diu: "Les modificacions deis instruments de planejament 
municipal que no siguin vigents a ¡'entrada en vigor de la 
llei present no podran crear sol destinat a grans superficies 
comerciaIs. Per crear nou sol destinat a l'ús comercial de 
grans superficies serA requisit indispensable l. revisió del 
Pla general d'ordenació urbana o de les normes subsidia
ries de planejament municipal corresponents en vigor". A
provin aixo i s'haun\ acabat el conflicte. 

Arnés, li diré que no hi haura indemnitzacions, Sr. 
President, perqu~ segons la doctrina - eIs casos que conei
xem - hi podria haver indemnitzacions si l'Ajuntament ha 
deneglls, pero com que el pacte és Ajuntament-promotors, 
aquest Parlament no participa d'aquest pacte i l'Ajunta
ment no pot disposar de les potestats de la Comissió Pro-

vincial d'Urbanisme ni del Parlament. Per tant, si el Parla
ment denega, o sigui si fa aquesta llei i no es pot aprovar 
aixo, no hi ha cap indemnització, segons la meya opinió. 
Aquí té, per tant una ... Jo crec que el Fageda tal vega da Ji 
agraira. 

No he de dir res més, a part d'agrair al Sr. President la 
seva intervenció. Estam a disposició i hi ha una cosa que no 
la creim, Sr. President. Jo estic molt content del to de les 
seves paraules respecte de la Llei de Comen;. L'únic que 
nosaltres proposam a la moció és que [nterim, mentrestant 
es tramita aquesta llei de transfer~ncies que ens ha donat la 
possibilitat de legislar en comer~, es negocil, es preparin els 
esborranys, es faci l'avantprojecte i se'n parli, perqu~ si 
hem de comen~r després haurem perdut un any. No és res 
més que aixo, eh? Darrera la nostra moció no hi ha res 
més. Per consegüent, jo, votin que no, pero es que no ha 
entenc, perque si hi ha altres lleis, tata aquesta informació 
que vost~ diu de les altres comunitats la podem tenir, es 
pot posar damunt la taula i es pot avan~r. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM 
EEM, té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFlLA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Sr. President, 1988, proposta no, proposició no de llei 
aprovada per unanimitat d'aquesta cambra, quatre anys 
per incomplir-la. nEis darrers mesas el Govern ha demos
tral una clara sensibilitat". A partir de quan? Quan el sec
tor, que no pot més, amena~ amb la vaga. Evidentment, 
Sr. President, l'Ajuntament de Palma, via planejament, pot 
regular la instal.lació de les grans superficies, i no ha fa per 
interessos molt concrets, per pressions molt determinades, 
a a~ li diuen un pressing britanic, pero també pot fer-ho el 
Govern - quines pressions ha rebut el Govern, per no ha
ver-ho fet? - a través d'aquest Pla director sectorial que fa 
quatre anys li vam demanar i li vam donar tres mesas per
qu~ el fes, i vost~ es van comprometre o eIs grups que li 
dooaven suport el van comprometre que es fes en tres me
sas, i ara, quan el Govern és més sensible, ha tornen a pro
metre. 

Llei, sI. Almenys avui vost~ és clar, el Conseller no ha 
havia estat; fins ara no en rallavem d'aquesta llei. Aquest 
Pacte Autonomic, Sr. President, el firmen vost~. "Aquests 
tenen majoria absoluta en el Congrés de Diputats i al Senal 
i són els que poden", pero vost~ concorden amb la mateixa 
música, la música del Pacte Autonomic en la lletra de la 
qual, simptomAticament, no hi entra la compet~ncia de co
mer~ i hauran de legislar al so de la defensa del consumi
dor. Per tant, esperaran que eIs qui ten en la majaría facio 
una llei marc, perqu~ després aixo eIs permeti fer a vos tes i 
no sabem quan, per tant el sector continuar:l esperant no 
sabem fins quan tampoco Alerta amb aquella espasa de D:l
mocles de la qualli parlava a l'anterior intervenció. 

El President ha parlat d'Europa. D'Europa, Sr. Presi-

« 
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dent, fins ara n'hem rebut les galtades i totes a la mateixa 
gaIta, per tant és hora que el Govem es comenci afer plan
tejaments seriosos i fa un moment el nostre grup els hi re
cIamava de forma contundent, no sigui que "concordem" 
amb Europa - parlant com un Conseller que ha fet que 
aquesta paraula es consagrés dins aquest Parlament - i que 
a l'hora de veritat no "concordem" de ver en les coses que 
són importants, que és mantenir els teixits socials als quals 
Europa dóna una importancia extrema en franca contrapo
sició, com he dit abans, amb la seva poHtica profundament 
liberal, pura i dura, que diflcilment du enlloco 

Realment, la sensibilitat del Govem respecte del sec
tor del comer,:! és tan novella que quasi és acabada de néi
xer. Realment, Sr. President, van haver de tancar mils de 
comer¡;os de Mallorca, de Palma especialment, per fer-la 
néixer, i ho van demostrar vostes amb el seu pressupost, 
aquesta sensiblitat nul.la, petita i esquifida. M'han de per
metre que ho tomi a repetir: 1.200 milions per a tota la se
va poHtica industrial i comercial, incloent aquí tot, fins i tot 
el personal, les despeses de funcionament, la política de fo
ment de sól industrial, la política de captació de noves in
dústries - peró que no n'han captada cap -, la política de 
comer,:!, la de noves tecnologies, la de modemització de 
tots els sectors, etc .. 1.200 milions, els mateixos que dilapi
den a l'Expo-92, em permeti que ho tomi a dir: els matei
xos que dilapiden en una exposició que encara no sabem 
quins beneficis dura, mentre els ciutadans de les Illes, les 
empreses de les Illes continuen sense saber qu~ representa
nll'Acta Única, qu~ representarA l'entrada definitiva a Eu
ropa a tots els efectes per als seus comer¡;os, per a les seves 
indústries, per als seus negocis i per als seus treballadors. 

Quan un Govern té poes recursos, Sr. President, prio
ritza i calcula en qu~ gasta els doblers públics, i la sensibili
tat - em permeti que acabi aixf, Sr. President - és demostra 
quan el Govern plasma la seva voluntat en els pressuposts. 
Vostes s'han deixondit amb sensibilitat respecte del sector 
del comer,:! i del sector industrial després que, pel desem
bre, aprovessin uns pressuposts esquifits i precisament en 
el moment que el sector va picar a la seva porta per dir: 
DemA tancam. En aquest moment es desperta la seva sensi
bilitat i aquesta, avuí, segur que la tenen a flor de pel!. Tal 
vegada han arribat tardo 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari SOCIALIS
TA .. Si, Sr. Alfonso. Per qu~ demana la paraula? 

EL SR, ALFONSO I VILLANUEV A:. 

Si, Sr. President. Hem notat una -paraula que ens ha 
sonat a despectiva, quan el Portaveu ~II). Orfila ha anome
nat el Grup SOCIALISTA dient "aqScu"'s". Nosaltres vol
dríem que aquesta paraula o aquesl .t el JI retiras del debat 
parlamenlari, perqu~ el nostre grup '~ptun nom, tant aqui 
com al Parlament nacional, i per tant volem que es digui el 
nom del nostre grup, no "aquests". 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo crec, Sr. Alfonso, que el Sr. Orfila no té cap incon
venient que es retiri aquesta exprssió, en tot caso Sí, té la 
paraula en aquest sentit. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. De despectiu res; aquest i 
aquests, aquell i aquells, coro ho havia dit el President quan 
havia parlat: "Aquells qui tenen la majoria absoluta", he dit 
el mateix. Sr. Diputat, entengui que nosaltres continuam 
pensant que som germans en moltes coses; en coses diver
gim, és cIaríssim, pero en qüestions concretes concordam, 
la .... 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Orfila. Dins la qüestió incidental, pel 
Grup SOCIALISTA té la paraula el Diputat Sr. Valencia
no. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Ara sembla que l'Ajuntament de Palma té la culpa que 
aquest Govem hagi estat incapa,:! de fer un pla director sec
torial d'equipaments comercials en quatre anys, pero em 
permetran Srs. Diputats una alegria, per dir-ho de qualque 
manera, ja que un diputat baix, coro jo, no té oportunitat 
de debatre amb el President de la Comunitat Autónoma, al 
qual voldria fer una pregunta que fa molt de temps que em 
baIla dins el cap: Per qu~ és, Sr. President, que vostes ac
tuen tan rApidament en segons quins sectors, per exemple a 
Cala Mondragó, i en canvi en altres sectors que fa temps 
que ja es veu - perqu~ vostes tenen estudis, el Conseller els 
té i els han elaborat a la seva mateixa Conselleria -, es sap 
que necessiten una incid~ncia, resulta que en aquests, mala 
sort, no feim res. 

Fins ara no han fet res, cap pla, res, un 1% de les in
versions, res, de banda. M'agradaria que m'explicassin per 
qu~ Cala Mondragó s'arregla tan n\pidament, per que la 
CAP s'arregla tan rapidament, per qu~ a AGAMA s'intervé 
tan rapidament i per qu~ en el petit comer~, cIar!, són pe
tits comerciants, jo ho entenc, darrera no hi ha grans advo
cats, no defensen grans interessos. Per qu~, aquesta diver
g~ncia? Per qu~, Sr. President? 

CIar que el President és un bon parlamentari, i com 
que és un bon parlamentari no ha desmentit res del que jo 
havia dit. L'any 1991 vostes han invertit un 1 %, i ens po
dem remetre a anys anteriors, a l'any 1990, al 1989. Un sec
tor de banda. Esperem, jo esper i tindrA el suport del nos
tre grup que presentin aquest pla i a partir d'ara tenguin 
més incid~ncia - incid~ncia, Sr. President - en linia en les 
esmenes que presentAvem els grups de l'oposició i que me
cAnicament eren rebutjades, en aquesta lmía. Nosaltres do
narem suport a aquest pla perqu~ és necessari, li ho repe
tesc. 

Ara resulta que diuen: Bé, darrerament ens hem 
preoucupat d'aquest ~~ctor. Vost~ mateix ho ha dit, darre-
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rament, pero es que si aquí ha naseut una situació, aquesta 
situació no ha nascut darrerament, va néixer fa temps. Va 
néixer fa temps i poc a poc, paulatinament, progressiva
ment, un dia darrera un altra s'ha anat deteriorant fins que 
hem arribat a la situació en qu~ ens trobam en aquests mo
ments, que és un problema de crisi estructural d'aquest sec
tor. L'actuació no ha de ser darrerament, ha de ser pr~via
ment. Qu~ indica, aquest "darrerament"? Qu~ no hi ha ha
gut una actuació concreta, no hi ha hagut una actuació con
creta i és en aquest sentit que el nostre grup parlamentari 
cada any, any darrera any, hem presentat esmenes, hem 
presentat proposicions i en continuarem presentant. Per 
qu~? Perque ens interessa que el nostres sectors economies 
tenguin futur. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Per tancar la qüestió inciden
tal, té la paraula el President de la Comunitat Molt Hono
rable Sr. Gabriel Cañellas i Fons. 

EL MOLT HONORABLE SR. PRESIDENT DE LA 
COMUNITAT AUTONOMA (Gabriel Cañellas ¡Fans): 

Gracies, Sr. Presiden lo No tenia previst utilitzar aquest 
altre tom d'intervenció, pero cree que val la pena que ha 
faci per puntualitzar, en un to molt més distes, una serie de 
coses que crec que val la pena puntualitzar i ja que avui -
m'ho brinden, per que no he d'utilitzar jo també aquesta 
tribuna en el moment oportú i adequat? 

Malta feina i mal feta. Pot ser, no som jo que l'he de 
jutjar. Veurem en acabar, després d'haver debatut, com ha 
hem fet alllarg de1s dos o tres darrers mesas, d'una manera 
activa i dinamica e1s punts que preoucupen a un sector, si 
realment surt un pla que es pugui catalogar de mal fet - en 
el meu poble diuen que mal fet és un geperut - o si real
ment surt un pla que permeti intentar, dins les dificultats 
que ells han de tenir, perque no és un sector facH, treure 
endavant e1s seus problemes. 

Agraesc al Sr. Pascual que avui permeti que es tregui 
aquí a col.lació com i de quina manera s'arriba a una reso
lució com la del recurs que va resoldre el Govem en la data 
que ha va fer, que no depenia d'ell, contra una actuació 
d'un ajuntamenl modificant un pla en una forma que no 
pareixia adequada. EfecLivamem hi ha una denegació per la 
Comissió Provincial d'Urbanisme, una denegació fonamen
tada en si hi ha o no hi ha dispensació. El Sr. Pascual és 
molt més tecnic que jo en temes urbanfsties, cree que la 
meya expressió és suficient per entendre'ns. Contra aquesta 
resolució de la Comissió s'interposa un recu~ a resoldre 
pel Consell de Govern, en el qual s'argumenta sobrada
ment a raó d'aquells que assessoren el Govern, en aquest 
cas, per discernir que no hi ha tal dispensació, sinó que en 
tot cas s'ha de tornar a1s promotors originaris d'aquesta ac
tuació, en aquest cas la institució de I'Ajuntament de Pal
ma, perque modifiqui aIlo que estava malament. Per tant, 
tot i ser cert que el Govem tenia en la seva ma fer o desfer, 
jo no crec que el Sr. Pascual vulgui suposar que el Govern 
hagi d'actuar en comra de criteris lega1s superiors, sinó tan 
soIs aplicar e1s que hi hagi, mal que ti pesi. 

Hem negociat, i jo no me'n amagaré: A mi em costa 
retallar la llibertat d'empresa i la llibertat de comel!. Em 
costa, i cada vegada que dic aixo n'hi ha qui aprofiten - i 
mesclaré una mica les intervencions deIs qui han sortit aquí 
- i immediatament em retreuem CAP o AGAMA, com si 
aquí fóssim assistents d'empreses. Jo crec que és exacta
ment l'actuació de CAP o de d'AGAMA o qualcunes que 
puguin venir, Déu no ho faci, al llarg deIs proxims anys, 
amb la mateixa voluntat d'actuar per defensar no empreses, 
sinó sectors. Quan hem defensat la llibertat perque s'insta!. 
lin amb mesura - la desmesura no l'hem posada nasal tres -
un tipus de comer~ del que entenem com a grans superfi
cies, ho hem fet perque creim en aquest principi de \liber
tat, perque estam conven~uts de com hem d'actuar amb el 
petit comer~ perque aquest es pugui defensar. 

Quan s'ha actuat en CAP, s'ha fet únicament en un 
moment que un sector molt concret i molt limitat, pero un 
sector, es quedava puntualment sense l'únic suport que en 
aquell moment havia i tan prest com hi ha hagut altres su
ports per a exportació hem deixat d'actuar, i queden uns se
nyors amb uns doblers a l'aire i un crédiL sense pagar, i si 
en un moment determinat, amb una actuació del Govern 
que al final no li hagi de costar doblers podem treure enda
vant l'actuació d'aquest sector agrícola, que és el més sacri
fical - com diu molt bé el qui sempre em precedeix en l'ús 
de la paraula, pel Grup PSM i EEM - ha tornarem afer 
igual que ho férem per defensar el sector lleter. No ha fé
rem per defensar una empresa, teníem tan tes ganes de te
nir-la que tot d'una que hem pogut retornar-la al sector 
privat ho hem fet, pero pensavem - cadascú que ho jutgi -
que defensavem un sector. 

Amb l'elaboració deIs principis que vagin a la Llei de 
comer~, amb l'elaboració deIs criteris raonables d'urbanis
me comercial que puguem implantar i amb el pla d'ajuda al 
sector comercial pensam que farem exactament la mateixa 
feina, per ventura molt mal feta, pero és la que creim que 
és just que facem; sí és una feina ben feta o mal feta, tan 
soIs el temps ho dira. La directriu europea, si la llegeix, en 
una columna defensa una cosa i en l'altra, una altra. Els qui 
estam avesats - voste n'és un - a anar a les discussions euro
pees sabem que tot aixo al final ho volen treure per con
sens, com intentam treure molts de programes, que en uns 
casos acaben amb un tancament i els altres amb una direc
tiva que en un article encén un ciri a Déu i l'altre al dimo
ni. Els defensors i els detractors de les grans superficies tro
baran en aquesta directiva prou elements per interpretar-la 
en la forma que eIs convengui més. 

El que jo no puc admetre és la teoria deIs pressuposts, 
perque resulta que pressuposts mai no en tenim per a res. 
Com que cada ve~ada només vénen amb una fulla deIs 
pressuposts, result~~ue si parlam de cultura, no hi ha pres
supost i hi heIt ( leg.)car no sé quanls de cents de milions 
cada dia, la Conlerarra esta cansada de dir-ho; si parlam 
d'agricultura, toti; ll!~doblers són poes per anar a agricultu
ra, i si parlam d'indústria, com que eIs qui avui escolten són 
del sector del comer~, tots els doblers són poes per anar al 
sector del comer~. El cert i segur és mai no n'han faltat a 
aquelIs qui n'han demanat, que quedi ben cIar i admes. 
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El Partit Socialista, que és el qui ha entrat amb la teo
ria de Mondragó, que no sé qu~ pinta aquí Mondragó, 
Mandragó ho demanava l'oposíció, vull dir que era una co
sa que tal vega da nosaltres no haguéssím estat partidaris 
d'adquirir-ho, pero no ens deixaren altre camí, els que han 
entrat de CAP, AGAMA, l'hostaleria, supos que Cala 
Mondragó volia dir l'hostaleria í no ha han volgut dir d'a
questa manera. El que sí és ciar és que el portaveu del 
Grup SOCIALISTA ha tengut raó quan ha dit: No entenc 
res: ens hi té acostumats repetides vegades. 

La sítuació ha nascut de la por que el sector ha agafat 
davant la decisíó d'un batle de I'Ajuntament de Palma, i no 
d'aquesta legislatura. El que ha desfet els nervis és la por -
no dic si raonable o no, perqu~ jo die el mateix davant que 
darrera - davant el que podia suposar la decisió presa en un 
moment determinat. No dic si bé o malament, saben el que 
pens, un batle de I'Ajuntament de Palma i no d'aquesta le
gislatura. Quedi, per tant, exposada la postura d'aquest Go
vern i espera m que aquest debat no s'hagi de tornar a repe
tir perqu~ de les negociacíons que continuaran obertes 
constantment fins que hi hagi una soludó, el sector, dins la 
seva greu dificultat, trabi un cam! d'esperan<!<l per a empre
saris i treballadors i el Govern compleixi la seva missió de 
ser el Govern de tothom, pero abans d'anar-me'n voldria 
fer una petita reflex:ió: 

Em ~Gnt honrat de presidir un Qovern del qual formen 
par! dos partits polítics, em sent honrat de presidir un grup 
on col.laboren amb els seus esfon;as dos partits poHtics i 
els membres d'Unió Mallorquina que no seuen en aquestes 
cadires saben perfeetament quin apreci els tenc, pero ni abó 
pud admetre que tan sois ells siguin un partit mallorquí. 
Almanco jo em sent tan mallorquf, com menorquf, com ei
vissenc, com formenterenc. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cañellas. Queda tancada la qüestió inci
dentaL Aquesta Presid~ncia, en aplicació de l'artiele 77 del 
Reglament i d'acord amb la Mesa, entén que ara procediria 
un torn d'intervenció per a fixació de posició del Grup Par
lamentari PARTIT POPULAR-UNIÓ MALLORQUINA, 
que és l'únie que no hi ha intervengut, i llavors es donaria 
per conelos el debat. En conseqü~ncia, pel Grup Parlamen
tarí PP-UM, té la paraula el Diputat Sr. Joan CarIes Cañe
llas. 

EL SR. CAÑELLES 1 FONS (Joan CarIes): 

La veritat és que jo cree que la meya intervenció ja és 
sup~rflua tota vega da que el Grup PP-UM, que represent 
en aquest moment, lógicament dóna suport al Govern, dó
na suport al Conseller. Aixo f~iem comptes fer í rebutjar, 
en conseqü~ncia, la moció del Sr. Pascual, pero amb moIt 
més motiu ara, perqu~ havent sortit el capita un simple 
mariner no s'atreviria a posar-se en contra. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cañellas. Passarem, ido, a la votació de la 
moció 935 del Grup Parlamentari MIXT. Pree als diputats 

que seguin als seus escons. Sí, Sr PascuaL Per qu~ demana 
la paraula? 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí, Sr. President. Jo he ofert una transacció al Grup 
Parlamentari PARTIT POPULAR-UNIÓ MALLORQUI
NA, en el punt núm. 2. perqu~ el Conseller ha dit que en el 
termini de quatre mesos es dura el Pla director... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pascual, no hi ha lloe a aquesta intervenció.Una co
sa és que li donin la paraula per qüestió d'ordre í l'altra 
que vost~ vulgui abrir debat. En aquest moment la Mesa 
dóna el debat per conclos, és un debat on hi ha hagut dues 
qüestions incidentals, creim que el terna s'ha debatut pro u, 
aplicam l'artiele 77 del Reglament i, en conseqü~ncia, Sr. 
Pascual, passam a la votació. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la moció, es 
valen posar drets, per favor? Gnlcies, es poden asseure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen po
sar drets, per favor? Gracies, es poden asseure. 

Abstencions? 

El resultat ha estat: 26 vots a favor, 30 en contra, cap 
abstencíó. En conseqüencia, queda rebutjada la moció 
núm. 935, presentada pel Grup Parlamentad MIXT, relati
va a polítíca en mat~ria de comer~. 

m.5) MOCIÓ R.O.E. NÚM. 948/92, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, RELATI
VA A POLÍTICA D'ENSENYAMENT DE LA MÚSICA 
A LES ILLES BALEARS (DERIVADA DE LA INTER
PEL.LACIÓ R.G.E. NÚM. 23/92). 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la darrera moció del punt III de 1'0rdre del 
Día, que és la 948, presentada pel Grup Parlamentarí SO
CIALIST A, relativa a poHtica d'ensenyament de la música 
a les Illes Balears. Aquesta moció ve derivada de la Inter
pel.lació núm. 23/92. Té la paraula, pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, el Diputat Sr. Pons i Pons. 

Prec al Secretari segon, Sr. Mall, que faci lectura del 
text de la moció que anam a debatre. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"El Parlament de les Illes Balears acorda: 

1.- El Oovern de la Comunitat Autonoma, a a través de 
la Cansellería de Cultura, Educació i Esports, elaborara el 
Pla quadriennaI de finan<;ament de la xarxa d'escoles ele
mentaIs de música de Balears 1993-97, en el quaI participa
ran de forma reglada els conseIls insulars i els ajuntaments. 
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L'esmentat pla sera presentat al Parlament de les Illes Ba
lears abans del 31 de desembre del 1992. 

Il.- El govern de la Comunitat Autónoma, a través de 
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, impulsara la 
creació de l'Orquestra de cambra de les Illes Balears. 

1Il.- El Govem de la Comunitat Autónoma, a través 
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, integrarA 
com a professors del Conservalorj professional de Música i 
Dansa de les U1es Balears els interprets de )'OrquesLra de 
les files Balears que vulguin cooperar a l'ensenyamenL mu
sical a carree de la ComurticaL Autónoma. 

IY.- El Govern de la Comunitat Autónoma, a través 
de la Consellcria de Cultura, Educació i Esports, elaborara 
un pla d'ajudes a la formació musical per tal que eIs alum
nes destacats del Conservatori professional de Música i 
Dansa de les llles Balears, de famflies d'escassos recursos 
económics, puguin continuar, fora deis territoris insulars, 
eIs seus estudis de música. 

V.- EL Govem de la Comurutat Autónoma, a través 
de la Conselleria de Cultura, Educació j Esports, elaborara 
un pla d'integració del CollservaLori professional de Música 
i Dansa de les Illes Balears dios les aC livilars musicals de 
les Illes." 

(L 'Honorable Sra. Vice-presidenta primera substitueix el 
Molt Honorable Sr. PresUJent en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Sra. Consellera. 

Afortunadament, com veu, la cultura és una activitat 
minoritaria, peró el que té de minoritaria esperem que ha 
tengui de selecta i, ja que parlam de música, de bona músi
ca. 

Duranl el debat de la interpel.lació sobre l'ensenya
ment musical cree que es va posar de manlfest que aquesta 
area té aspecres clarament millorables sense necessital de 
fer-hi grans inversions. Sobre el tema de la xarxa d'escoles 
elementaIs de música, concretament, hi va haver la in ter
pel.lació ¡una proposició no de llei del Grup Parlamentad 
PSM i EEM coincidents en la maLeria que posaren de ma
nifesl que aquesta xarxa d'escoles elementals d; música no 
té la dotació pressupostAria suficient Per qu~~ En primer 
lloe, no té una planificaeió adequada i no s'hi han (el parti
cipar lotes les institucions que realment podrien contribuir 
al seu sosteniment. 

Per tanL, més que accions puntuals, més que subven
cions més o menys indiscriminades, creim que hi ha d'haver 
un pla quadriennal de financ;amem d'aquesta xarxa, que es 
duria a terme entre el 1993 ¡el 1997, i que hi participarien 
de forma reglada, no de forma arbitrAria, tant la Comunital 

Autonoma, que és la que té la competencia en aquesta ma
t~ria, com els consells insulars, que també poden assuntir 
funcions exeeutives j de gcs lió , com els ajunlamenls que 
són titular::; d'aquesLcs escoles. Voste ho sap miUor que 
ningú, Sra. Consellera: Fins ara tenim unes ajudes entre 
300.000 i 600.000 pesseLes per escola i any, que és una 
quantilal absolutament ridfcula que realmem no permet 
que aquestes escoles duguin a terme amb plenitud els ob
jectius per als quaIs varen ser creades. 

Recordem, sobretot i una vegada més que la funció 
d'aquestes escoles no només és l'ensenyament musical , si
nó, en un moment que en aquesta Comunitat Autonoma, a 
diferencia del que deiem fa un momenl en relació amb la 
tercera edat, que és un sector més o menys satisfet, inte
grat, que reacciona positivament, el sector juvenil té molts 
de problemes i que l'ensenyamenl - entre d'altres el de la 
música, la participació d'una escola, la formació d'una ban
da, etc.- és un element d'intgració social. Recordi la frase 
que li vaig dir que més val que impulsem una banda de mú
sica que tenir una banda una banda de delinqüents. 

El segon punt és el tema de l'OrquesLra de Cambra de 
les Ules Balears. Urta de les reaJiLzaeions posiLives, feta per 
consens, dins un esperit de pacte, és el tema de l'Orqueslra 
de les mes Balears. Ara bé, aquesta orquestra, que Lé un 
COSL impOrLaDl. aproxjmadamenl d'uns 65 músics, no pOI 
complir lotes les finalitats per a les quals va ser creada. 
Que passa? Ha d'inLervenir només a Palma? Ha d'anar n : 
més en casos excepcionals a fer un concert fora de Palma? 
És evident que aquesl no és I'objectiu, peró qué passa? 
Que el cost d'aquesta orquestra, quan es desplac;a fora de 
Palma, sense sortir de I'illa de Mallorca, pra.cLicamem se si
t\la en un COSl d'unes 500.000 pesseles. Es evident que hi 
ha moll(ssirns ajumaments, sense anar més enrora aquesla 
d'aquesta mateixa illa, que diffcilment poden assumi¡: 
aquest cost tan elevat i el resultat és que sostenim una or
questra de les Illes Balears que no arriba a tots els indrets 
de les Illes Balears i actua basicament dins l'ambit de Pal
ma. 

Té soludó, aixo? Evidentment, sí. Hi ha hagut dife
rents templalives dios la maleÍXa Fundació pública de les 1-
lles Balears per a la Música, com VOSle i aquest Diputat que 
parla sabem perfecLamenl, d'impulsar la creació d'una or
questra de cambra. Quina finalitat tendria aquesta orques
tra? Formar un grup d'uns 18 músics deIs mateixos de l'Or
questra de les lJIes Balears, eIs quals es calcula que es po
drien dOLar amb un plus d'unes 40.000 pessetes mensuals. 
Parlam, per Lant, d'una quantitat entre entre 8 milions i 
mig i 9 mílions de pesseles anys, una quantitat perfecLa
men! assumible que permetria que els pobles de les Oles 
Balears, comenc;anL pels més proxims de Mallorca, com a 
fase experimental, podrien comenc;ar a rebre unes actua
cions musica1s de I'orqueslra a un nivell més reduH. a tra
vés de I'orqueslra de cambIa, co a que ara eIs és vetada pcr 
un COS! prOhibitiu. AquesLes actuacions se siLUarien en I'or
dre d'unes 100.000 pessetes, que ja és una quantitat més as
sequible - no hi ha res gratult, tot té un cost - peró aquesL 
s{ que es un COSl uportable per bona part deIs municipis 
de les I1les Balears. 
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En tercer lloc, hi ha un tema que cree que és de sentit 
comú, el tema que tenim un Conservatori professional de 
Música i Dansa, vos te ho sap millor que jo, hem tengut 
grans debats aquí, li he explicat la nefasta herencia del Sr. 
Julül, professorat incompetent, etc., etc. Dons miri, Sra. 
Consellera, voste té en les seves mans, sense fer cap gran 
esfor¡; ni una gran despesa, l'ocasió de disposar d'uns pro
fessors que, a més a més, estan disposats a anar a donar 
classe al Conservatori, logicament amb un plus pel seu tre
ball que ara realitzen dins I'Orquestra de les Illes Balears. 
Aquests músics de I'Orquestra de les Illes Balears que ma
nifestin el seu interes per cooperar en l'ensenyament musi
cal del Conservatori han de tenir les portes de la Conselle
ria obertes. Per que? Perqu~ també parla de plusos de l'or
dre d'unes 40.000 pessetes, i aixo són bons professionals, 
aquests en saben, aquests toquen bé, no són aquells inútils 
que va contractar el Sr. Julia que no sabien ni llegir un pen
tagrama, sinó que són professionals qualificats que actuen 
a I'Orquestra de les Illes Balears. 

Al Conservatori fan falta trompes, trompetes, etc., en 
tenim a l'Orquestra de les les Illes Balears i no els aprofi
tam. És evident que per 40.000 pessetes voste no contrac
tara cap bon músic que do ni classes als conservatori, men
tre que si aixo és un plus al sou que pereeben a I'Orquestra 
de les Illes Balears sí que en disposara, perque ja han mani
festat la voluntat de participar en l'ensenyament musical 
del Conservatori. També es poden desplac;.ar puntualment a 
Menorca, a Eivissa i a Formentera uns bons professionals 
que d'altra manera seria impossible torbar-Ios. 

Després hi ha tema de les beques, és el punt IV. Efee
tivament, Sra. Consellera, esper que no tomi a treure 
aquest argument; ja sé que voste és la Consellera de Cultu
ra, Educació i Esports, no la Consellera d'Acció Social, pe
ro no totes les famílies d'aquestes illes tenen els mateixos 
reeursos economics. És evident que hi ha famHies que quan 
un deIs seus fills o filIes ha seguit estudis en el Conservato
ri i manifesten una vocació de cara a perfeccionar-los, qua n 
l'economia familiar no permet que aquesta persona estudil 
fora de les Illes Balears, haurien de preveure unes ajudes 
fetes de forma reglada, no indiscriminada, que permetessin 
que aquesta persona no ves interrompuda la seva vocació. 

El darrer punt - em permetra un moment, Sr. Presi
dent - necessita una breu explicació, perque, com que és 
tan general, tal vegada la redacció no ho detalla prou bé. 
Parla d'elaborar un pla d'integració del Conservatori pro
fessional de Música i Dansa de les Illes Balears dins les ac
tivitats musicals de les Illes. Qu~ vol dir exactament, aixo? 
El Conservatori hauría de ser un Uoc de confluencia d'es
forr;os i de generació d'esfor¡;os dins el camp musical. Con
trariament a aixo - no és idea del Sr. Joan Moll, voste sem
pre pensa que la seva ombra planeja damunt aquesta Cam
bra, sinó que practicament és idea de totes les persones que 
hem anat consultant que tenen interes a impulsar el tema 
de l'ensenyament musical a les Illes Balears - el Conserva
tori viu en una situació d'alllament, no alllament social, pe
ro sí alllament dins el món de la música. No esta prou vin
culat al món de l'Orquestra de les Illes Balears, els músics 
de l'Orquestra no actuen com a professors dins el Conser
vatori, com podrien fer; no esta vinculat el món de la com-

posició musical, no esta vinculat al món del cant coral a 
través de la Federació de Corals, no esta degudament enlla
¡;at amb les mateixes Joventuts Musicals ... 

(El Molt Honorable Sr. President repren la direcció del 
debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Li prec que vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Ara acabaré, Sr. President; em do ni un breu instant. 
Les mateixes bandes de música haurien de rebre un estlmul 
del Conservatori que no reben, etc. etc. Resultat: EIs bons 
músics en bona part són fora d'aquest Conservatori, no en 
saben res i el veuen d'una manera distant. Hi ha una bona 
voluntat, aixo ho hem de reconeixer; a diferencia de l'época 
Julia, nefasta, la Sra. Quart és una persona més oberta i 
evidentment estaria disposada a acollir aquesta iniciativa: 
S'ha de millorar el pla d'estudis i s'ha d'integrar el món de 
l'ensenyanc;.a en el món de les activitats musicals fetes fora 
del Conservatori. 

No m'estendré més, cree que queda prou cIar que 
aquesta moció és perfeetament assumible. La seva aprova
ció - i la seva exeeució, lógicament - significaria una passa 
molt positiva. Si no es du endavant, és evident que el món 
de la música encara continua sonant malaínent en aqueStes 
illes. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr Pons. Té la paraula la Consellera Sra. Mu
nar. Queda oberta qüestió incidental amb el Sr. Pons. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ I ESPORTS (Ma Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Cree que el millor que podem fer per la música, en 
aquests moments, és ser breus en aquesta moció per tal que 
tots els membres d'aquest Parlament que ho desitgin pu
guin assistir al coneert que avui hi havia programat a l'audi
torium, ates que, com que els programem els dimarts o els 
divendres perque són dies no parlamentaris i justament 
aquesta setmana hi ha hagut un canvi, cree que seria bo que 
hi poguéssim assistir, perque donaria molt mala imatge que 
les dues o tres fileres de butaques reservades per a autori
tats es trobassin buides quan comenr;As el coneert, ates que 
molta gent s'ha quedat sense possibilitat d'anar-hi. 

Al primer punt de la modó, i no em repetire, li he de 
dir que des de fa quatre anys la Conselleria compta amb un 
pla d'ajudes a les escoles de música que regulat per la Con
selleria. L'ordre es va publicar al BOCAIB i, per tant, no és 
una mesura en absolut arbitraria. Aixo suposa una ajuda fi
nancera a 25 escoles amb un pressupost escas, és cert, 
9.400.000, dotació de material a les escoles de música, 
orientació tecnica i assessorament permanent al professo-
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rat a través del Conservatori - aquest mes, preeisament, hi 
ha una reunió convocada -, assistencia en l'evolució contI
nua. En general, com Ji vaig dir l'altre dia, aquestes escoles 
són d'origen privat o municipal, neixen en funció de la ne
cessitat de formació d'uns alumnes que dissortadament no 
reben un ensenyament musical basic model a les escoles or
dinaries i que freqüentment estan lligades a les bandes de 
música. 

Li don raó que l'ensenyament musical és molt impor
tant per a la gent jove, aixo evita altres coses que a la llarga 
surten més cares, pero no oblidi que els primers a incom
plir el que hauría de ser l'ensenyament musical a les escoles 
són vost~ mateixos, que tenen competencia en materia 
educativa, i no ho fan perque economicament és dificil a
frontar aquest tema, crec que després en podrem parlar. No 
estan subjectes a un pla d'estudis reglat i no tot el professo
rat disposa deIs requisits mínirns per a un ensenyament de 
qualitat. 

La Conselleria, d'acord amb aquesta situació i tenint 
en compte les seves possibilitats pressupostAries que mai 
no hem d'oblidar, realitza un esfore; maxim d'ajuda que no 
seria factible incrementar en la situació actual. D'altra ban
da, cal estar atents a la reforma de les ensenyances musicals 
que en aquest moment es duen a terme a I'Estat espanyol a 
partir de la LOGSE, que així mateix contempla aquestes 
escoles. En aquest sentit crec que seria prudent esperar el 
que es decidira arre u de I'Estat espanyol i comptar amb el 
decret de mínims que en aquests moment ja es prepara i 
del qual se n'ha parlat amb el Director General d'Educació. 
En tot cas, insistim que la xarxa d'escoles compren més de 
25 centres i que ja compten amb un pla d'ajudes maxim, 
que dificilment es pot superar. 

Pel que fa al segon punt de la seva moció, a través de 
la Fundació de la Música Illes Balears, integrada pel Go
vern balear, per la Conselleria i també pel Consell Insular 
de Mallorca i l'Ajuntament de Palma - vo~te sap que també 
es van convidar els consells insulars de Menorca i d'Eivissa 
i Formentera - es va crear l'Orquestra Simfonica de les Illes 
Balears Ciutat de Palma que actualment ja compta amb un 
pressupost de 320 milions de pessetes i que en aquest mo
ment ja aconsegueix un prestigi important, com ho han de
mostrat les seves darreres actuacions, tant ordiAries com 
extraordimlries. Es el cas de l'exit obtingut aquesta mateixa 
setmana a Madrid. 

Recentment també s'ha creat una orquestra de cambra 
i el Conservatori ha organitzat amb els seus alumnes corals 
i orquestres que actuen sovint. Palma i d'altres pobles de 
les Illes disposen també de les seves bandd de música. 
S'han creat altres orquestres, com per exemple l'Orquestra 
de Llevant. Assistim, per tant, a un moment musical que 
cree esplendorós. En aquestes condicions cree que no es 
prudent per part del Govern, amb uns pressuposts com els 
que tenim actualment i tenint en compte les necessitats 
d'altres ambits socials, incrementar les des peses amb una 
orquestra de cambra en aquest just moment. 

Pel que fa al tercer punt de la moció, preeisament la 
Direcció General d'Educació ja ha arribat a un acord amb 

la Fundació llles Balears per a la Música, de manera que 
d'immediat se signara un conveni que permetra la interven
ció d'alguns professors de I'Orquestra Simfonica en les tas
ques educatives del Conservatori, de forma que el alumnes 
més avantatjats disposaran d'una tutoria musical permane
nent a base d'un professor d'orquestra per a un o dos alum
nes, segons els diferents instruments. Cree que aixo sí que 
és assumible economicament i, a més, s'aprofita més 1'0r
questra de manera que els seus professors puguin servir 
d'ajuda al Conservatori. 

Pel que fa al punt quart, ja existeix aquest pla d'ajudes 
a alumnes del Conservatori, de manera que l'any passat es 
varen concedir beques per valor de 2 milions i mig de pes
setes i enguany ja s'ha fet la convocatoria corresponenl, 
que s'ha publicat al BOCAIB núm. 30, de dia 10 de mar~ 
del 1992, no obstant la convocatoria de dia 24 de febrer, 
amb una previsió de concedir ajudes per un valor de 3 mi
lions de pessetes. Les instancies es poden presentar fins dia 
30 d'aquest mes de mare;o 

Pel que fa a l'apartat cinque, ja existeix aquest pla, de 
manera que és suficient observar la Memoria d'activitats 
del Conservatori per adonar-se que actualment la partici
pació i la projecció del Conservatori en les activitats musi
cals és extraordinaria: Participació deIs alumnes en els con
certs de l'Orquestra Simfonica, com voste sap; escoles mu
sicals d'estiu, més de 25 actuacions musicals a les illes de 
Mallorca, Menorca i Eivissa, catedra internacional de Mú
sica, sise Concurs internacional de piano Frederic Chopín, 
actuacians mixtes internacionals. Cree que seria millar que 
repassés la Memoria del Conservatari per adonar-se que 
són moltes les seves activitats. 

En definitiva, entenem que no procedeix en aquest 
moments aprovar aquesta moció, básicament per dues ra
ons. Com s'ha demostrat anteriorment, el Grup Parlamen
tari SOCIALISTA presenta un projeete necessari, pero que 
en aquests moments ja es realitza en parto Com sempre, 
van darrera les actuacians i planifiquen coses que ja s'han 
fet grAcies al nastre programa de farmació musical que fa 
uns cinc anys que tenim en marxa. En segon lloc, crec que 
és una mica irresponsable per part de l'oposició i no 
exempt de demagogia, inflar de tal manera els projectes 
sense tenir en compte el cost que signifiquen les propostes 
que presenten aquí. No tenir en compte la realitat d'uns 
pressupostos i no ser conscients que cada vegada que vos tes 
plantegem quelcom demanen més doblers per a aquella 
materia en concret, oblidant les altres, és, almanco, una mi
ca imprudent. Moltíssimes de gracies. 

(L'Honorable Sr. Vice-president segon substitueix el Molt 
Honorable Sr. President en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sra. Consellera. 
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Em pareix, Sra. Consellera, que vos te i aquest diputat 
no sentim evidentment la mateixa música. El Grup Parla
rnentari SOClALIST A no va darrera, ni fa demagogia ni 
planifica el que s'ha fet. Jo no sé qui li escriu les coses que 
voste \legeix aquí, pero jo li aconsellaria, de la mateixa ma
nera que li he dit molles vegades: Quan parla m d'arxius, va
gi a l'arxiu; quan parlam de museus, vagi al museu, vagi per 
les sales i veunl la pols, veunl les peces abandonades, i 
quan parlern de música no esperi que li pass in el paper que 
voste llegeix, no parli amb el petit entourage que vosté té a
lla degudamnt subvencionat i ben pagat, sinó que parli amb 
els músies, amb el Sr. Company, amb el Sr. Bibiloni, amb el 
Sr. Moll, amb gent seriosa i que vol que la música a les Illes 
Balears doni passes endavant. 

No visqui del triomfalísme, no pot fer triomfalismes. 
Com potser mai que ens vengui a explicar que té més de 
vint-i-cinc escoles i que tot va bé? Vint-i-cinc escoles amb 9 
milions i mig de pessetes? On anam? Aixo és una xarxa 
d'escoles? Aixo sera una coseta d'anar per casa, d'anar a 
l'Ajuntament a amollar quell xec de 300.000 o de 400.000, 
pero escolti: Com pot ser que ciutats de més de 20.000 ha
bitants, com Manacor o Inca, rebin 400.000 pessetes perqué 
un centre d'eosenyament musical funcioni durant un any? 
Aixo no és seriós. Que li proposam? Es posi d'acord amb 
els conse\ls insulars, que els té molt abandonats. Hi ha una 
area en la qual voste no vol entrar; vosté ha de fer un pacte 
cultural, per comen~r, amb els consells insulars. Ara tots 
són de la mateixa corda, ja no hi ha dificultats. Doni prota
gonisme, doni competéncies, compleixi l'Estatut, ho faci. 

Orquestra de Cambra de les Illes Balears. Quina or
questra de Cambra s'ha fet, estable, amb els músics de l'Or
questra Simfonica de les Illes Balears? No n'hi ha cap. Que 
un dia sortiran alguns músics a tocar a algun \loe? Una or
questra de cambra estable és una altra cosa. Són persones 
definid es que tenen un sobresou, que compleixen una fun
ció social. M'expliqui com un poble petit, Lloret, Montui'ri, 
Campanet, posi quatre pobles on bi hagi el Partit Popular
Unió Mallorquina perqué tot quedi bé; n'hi posi un parell 
d'Eivissa, un pareU de Menorca i els de Formentera i digui 
quins d'aquest pobles poden assumir un cost mfnim de 
500.000 pessetes per sentir l'orquestra. Han de sentir l'or
qestra de cambra, 100.000 si que tal vegada ho poden pagar. 

Que Sa Nostra fa o vol fer una orquestra de cambra? 
Aixo, a nosaltres, que ens fa? Pagam una orquestra, voste 
ho ha dit, 320 milions de pessetes, i resultara que 1'0rques
tra de cambra l'haura de fer un altre organisme i nosaltres 
també li haurem d'ajudar o se servira dels músics de 1'0r
questra i creara problemes? Per favor! L'orquestra de cam
bra és una de les necessitats que, si en \loe de llegir els pa
pererets elaborats pels quatre burocrates de la Conselleria 
que no saben res de res i li donen triomfalísme a l'hora 
d'intervenir, anas a parlar amb els músics, 1i dirien que aixo 
és una absoluta necessitat que vos te, si es preocupas per la 
música, ja hauria fet. 

Orquestra i Conservatori. Voste diu que aquest acord 
s'ha fet. Li donarem un petit termini, veurem que ha passat 
en acabar el eurs i després jutjarem. Li donaré el benefici 
del dubte. En tot cas, si ja ha fa, si esta disposada a fer-ho, 

ha podria votar favorablement. 

Punt quart, ajudes als qui valen seguir estudis fora de 
les Illes Balears. Amb aquestes quantitats jo no sé quins es
tudís es poden seguir, es veu que de moment no hi deu ha
ver moltes necessitats familiars, perqué si realment ho to
cas amb les mans veuria que aquestes quantitats, repartid es 
entre diverses persones, són realment ridícules i no poden 
anar a cap centre d'ensenyament musical digne persones 
que tenguin vertadera necessitat. 

Integració del Cooservatori professional de Música i 
Daosa de les Illes Balears dios les aetivitats musicals. Vos te 
creu que el Conservatori és un centre integrat dins el món 
de la música de les llles Balears? Vos té sosté realment que 
aixo s'ha duit endavant? Es troba integrat dios tots aquests 
elements musicals que jo li he explicat? O quan nosaltres 
parla m amb aquestes persones ens enganen descaradament 
o voste esta mal informada. Nosaltres hem parlat amb 
aquestes persones i ens ha dit que efeetivament el proble
ma del Conservatori és que en temps del Sr, Julia - i avui 
en tocam l'herencia - aBo era un "bunker" musical que so
nava molt rnalament, evidentment. Ara acab, Sr. President. 
Que va passar? Que la mediocritat es va apoderar del Con
sevatori, que va aconseguir expulsar els bons músics d'alla 
dios, moltíssims, no vu\l dir més noms perque després voste 
encara s'enfada més, i, en cooseqüéncia, tenia molt gelós, el 
Sr. JuliA, que el seu estol de mediocres comandassin alla 
dedins i no podia sortir enlloc, era impresentable, i aquesta 
situació d'alllament, borne! 

No estam tan malament com quan el Sr. Julia era aBA; 
amb la Sra. Quart ara esta un poc millar, pero el que li pro
posam és un pla d'actuacions concretes i d'acords amb tots 
els elements aetius de la música de les Illes Balears. Voste 
diu, Sra. Consellera, que tot el que 1i presentam ja ho fa i 
que nosaltres feim demagogia, pero el cert és que si avui 
s'aprovava aquesta moeió hi hauría passes endavant. Si 
hem de creure una altra vega da la rondaia que ens conta 
cada vegada que puja aquí dalt, és evident - en tots els ca
sos ha hem vist - que pass a el temps i a l'hora de fer balan~ 
la caixa és buida. Moltes grAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molles gracies, Sr. Pons. Per tancar la qüestió, té la pa
raula la Sra. Consellera. 

LA SRA CONSELLERRA DE CULTURA, EDU
CACIÓ 1 ESPORTS (Ma Antonia Munar i Riutort): 

GrAcies, Sr. President. Sr. Pons, em sap molt de greu, 
pero no té raó. No tene cap entourage subvencionat, tinc 
uns directors generals que se'ls paga per fer feina; la música 
en aquesta Comunitat eree que es troba en un moment es
plendorós, tenim la millor oferta musical de tot l'Estat es
panyol i voste ho hauria de saber i reconeixer. 

Diu que les escoles de música tenen poca dotació.És 
cert, estam d'acord en aquest punt, són molt poes dOblers, 
9.400.000, per tenir tantes escoles de música, pero no és 
menys cert que si hem d: tenir escoles basiques de música 
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és perque els qui tenen la responsabilitat d'ensenyar música 
a les escoles no compleixen la seva obligació. Per aixo te
nim tants de nins que van a les escoles basiques de música, 
d'una altra manera segurament no serien necessAries aques
tes escoles. 

L'orquestra de cambra estable. Per descomptat, no és 
dolent que l'Orquestra Simfonica també tingui una orques
tra de cambra, pero són més doblers. Voste diu que 9 mÍ

!ions són insuficients per a les escoles, que és insuficient 
l'Orquestra SimfÓnica sense una orquestra de cambra, perÓ 
aixo significa més doblers, i també demana que al Conser
vatori es facin més activitats, peró aixÓ a la llarga també 
significa ten ir més pressupost i en aquest moment el pres
supost per música deu ascendir a 450 milions de pessetes, 
són molts de doblers, no es poden destinar més doblers en
cara a les activitats musicals. Quines activitats musicals vol 
voste que deixem de fer? Els concerts? No hi ha d'haver 
concerts? Hem de deixar d'ajudar les ecoles? Hem de dei
xar d'ajudar el Conservatori? No s'ha de fer un conservato
ri nou? Qualque cosa s'ha de fer. Només en l'Orquestra 
Simfonica hi ha 320 milions de pessetes que posen tres ins
titucions. EIs consells insulars no sé que diran, si els faig 
una proposta que ells paguin les escoles bAsiques de música. 

A més, sapiga que les escoles de música són municipals 
i que no nosaltres no pretenem mantenir-Ies amb una aju
da de 300.000 0600.000 pessetes. El que feim és donar-les 
una ajuda economica per col.laborar de qualque manera 
amb aquestes escoles bAsiques, el que feim és donar-les su
port tecnic i també ajuda per a adquisició d'instruments. 
Aquestes escoles bAsiques no són responsabilitat de la Con
selleria. 

Moltes de les propostes que voste fa, Sr. Pons, són po
sitives, pero voste sap que són coses que s'ha fet. No és rar_ 
que digui a la moció que es faci un acord entre l'Orquestra 
Simfónica i el Conservatori per tal que els de l'orquestra 
puguin col.laborar com a professors, perque voste sap que 
a la darrera reunió que hi va haver es va parlar d'aquesta 
proposta. No sé si vos te hi va assistir, peró és públic i noto
ri que aquesta proposta era damunt la taula. No m'allarga
ré més, perque crec que el temps no ens ho permet. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sra. Consellera. Continuam amb el tom d'in
tervenció deis grups. Pel Grup Parlamentari MIXT, té la 
paraula el Diputat Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 
$ 

GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Després de l'enrenou del trAfee comercial, va bé que 
acabam amb música, peró malauradament no hi ha la ma
teixa expectació. Si abans s'havia pogut dir que es parlava 
per a la galeria, manco mal que últimament ha aparagut al
gú, o deis mitjans de comunicació o Srs. Diputats, pero la 
veritat, encara que pareix que ara s'ha arreglat un poc, 
quant a concurrencia, pareix que parlam per al Diari de 
Sessions. 

De totes maneres es un tema important. Jo voldría dír 
que he pogut deduir moltes coses de la qüestió incidental, 
pero totes cantades, ja havia dit abans que la música que 
era el renou menys desagradable el Molt Honorable Sr. 
President de la Comunitat Autonoma quan ha dit que sem
pre trobAvem el mateix, que faltaven pressupostos a un 
banda, que en faltaven a altres, i és logi i normal - i a més, 
és veritat - que la Sra. Consellera de Cultura digui que li 
falta pressupost per atendre aquesta moció que presenta el 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 

No obstant aixo, jo voldria fer unes observacions, per
que és logic que el Govem - i el Partít que li dona suport 
esper que s'expressarA igual - vulguin fer les coses ells i no 
que les faci l'oposició, pero nosaltres, que ens trobam aquí, 
un poc enmig, podem veure les coses objectívament i creim 
que aquesta iniciativa del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, a més de bona, és assumíble. 

Nosaltres voldríem fer una serie de matisacions, pero 
creim que s'ha orientat amb un cost mínim que hi hagi una 
possibilitat de millorar l'ensenyament de la música a les 
Illes Balears, o sigui que la proposta concreta que fan als 
punts 2, 3 i 4, crec que podria ser assumible, si el Govern 
ho vol assumir, perque, dins la mateixa Orquestra Simfoni
ca de Balears, treure i donar estabilitat, en realitat, jo he 
tengut oportunitat d'assistir a concerts d'una secció de cor
da de l'Orquestra Simfonica, que ve a ser el que es demana 
aquí, una orquestra de cambra de les llles Balears, i no cos
taria molt donar-li una estabilitat i vertaderament, perque 
a més s'ha fet així, aixo permet que, sobretot - i permetin 
que per raons logiques parli de les illes menors - a les illes 
menors arribi alguna vegada encara que sigui una secció de 
l'Orquestra Simfónica, perque indubtablement, com ha dit 
el Sr. Pons, un desplac;ament dins Mallorca mateix de tota 
l'Orquestra Simfonica ja val 500.000 pessetes, que ha de fer 
a les illes menors. 

De totes maneres, cree que s'hauria de fer un esfor« i 
no només actuar la Simfónica quan hi ha esdeveniments, 
com la commemoració del Dia de les Illes Balears fora de 
l'Illa de Mallorca, perque si no, tem que al final, l'única 
partitura quan hi hagi actes oficials i tal, sen\ La Balangue
ra, o sigui cree que també han d'estudiar un poc que les al
tres illes puguin participar de l'Orquestra Simfonica i, se
guint el mateix fil, jo cree que és positiva aquesta idea que, 
aprofitant eIs mateixos professors de la Simfónica, com diu 
molt bé aquí el Sr Andreu, que sempre és al quite de la 
Simfónica, puguin actuar també com a professors del Con
servatori, i tal vegada així també poder millorar un poc la 
dotació de professors de les seccions insulars, i, logicament, 
altra vegada torno a agranar cap a aBo que m'interessa, que 
de fet m'interessa tot, pero també aixó. 

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta moció, 
encara que pensam que, per descomptat, també té raó la 
Sra. Consellera quan parla de corresponsabilitat del MEC 
en l'ensenyament de la música a les escoles, pero una cosa 
no lleva l'altra i, per tant, nosaltres pensam que no costaria 
molt, tomam a repetir, ni tan sois un esfor« economic molt 
gran, assumir aquesta moció. Vist des de la perspectiva que 
nosaltres ho podem veure - que tant ens és que ho facin 

< 
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uns com els altres, pero que es faci - donarem suport a 
aquesta moció del Grup Parlamentari SOCIALISTA Mol
tes gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari PSM 
i EEM, té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr. President. Fixarem postura sobre una mo
ció després d'una setmana d'haver vist com una proposició 
no de llei presentada pel nostre grup, també dirigida a 
qüestions d'ensenyament de la música, era desestimada per 
aquesta Cambra. Ho dic perqu~ volem agrair i refor<{3r el 
paper del Sr. Pons, que actua com un Dworák, presentant 
una Sim[onia per a un nou m6n de l'ensenyament musical a 
les Illes Balears i tanmateix observam una afonia pat~tica 
per part del Govern de les Illes Balears, perqu~ ara fa un 
moment la Consellera confonia precisament el que són 
compet~ncies del Ministeri d'Educació i Ciencia, via Llei 
Organica general de sistemes educatius, LOGSE, el Decret 
de mínims. 

M'agradaria que m'explicas com valora la Canselleria 
d'Educació i Cultura aquest Decret en relació amb l'ense
nyament de la música; no ho ha dit, s'ha limitat a llegir un 
document que supos que ha elaborat algú competent en la 
materia, pero ens agradaria que entréssim a debatre en 
aquesta Cambra les responsabilitats de la LOGSE en rela
ció amb el sistema educatiu i el programa que té voste en 
l'area d'educació, no només en materia musical, sinó en ta
tes les materies, perque és molt bo de dir, aquí, que tenim 
un present esplendorós per part del que fa. Supos que reco
neixera que en aquesta Cambra prou vegades s'ha instat a 
millorar una situació que, repetesc, era pat~tica, en aquest 
món, i que s'ha anat millorant poc a poc, pero que encara 
és molt lluny d'esdevenir el que nos al tres voldríem i el que 
el país, aquest país de les Illes Balears esbocinat en illes, es 
mereix. 

No vegi, ido, demagogia en el suport que el PSM i 
EEM donara avui a aquesta moció; hi vegi, al contrari, la 
necessitat de posar en solfa uns pressupostos, d'acomplir 
uns objectius i, sobrelOt, de recordar que tenim una histo
ria darrera aquesta moció, una historia que el Sr Pons li ha 
recordat. Historia s'escriu amb hac, que és una lletra que 
no sona, pero també s'escriu amb hac la paraula hisenda, i 
Hisenda no sana a hora d'atluixar els dOblers, a hora de fer 
possible aquesta redistribució deis pressupostos. 

Em deixi dir, Sra. Cansellera, que és molt facil fer la 
pregunta: Sr. Pons, vost~ derivara doblers de les escoles 
musicals per dedicar-los a la creació d'una orquestra de 
Cambra? Vost~ treura diners de l'Orquestra de les Illes Ba
lears per dedicar-los a un altre capítal musical? La pregun
ta és una altra, Sra. Cansellera, vost~ ho sap perfeetament: 
Esta disposat el Govern de les Illes Balears a sacrificar uns 
quants metres - no quilometres, metres - d'asfalt, del pres
supost de carreteres, per destinar-ho a altres capítols que 
poden ser molt més rendibles, a la llarga, i molt més priori-

taris per a una visió global del progrés de les Illes Balears? 
Aquesta és la pregunta, al nostre entendre. 

És cert i li reconeixem que s'han destinat 2.500.000 
pessetes a beques perqu~ alumnes destacats puguin estu
diar fora del nostre territori insular, pero, Sra. Cansellera, 
¿quina quantitat tenen les beques que destina el Govern de 
les Illes Balears per fer estudis de disseny a l'estranger, a 
Mila, a Roma? Quina quantitat dedica el Govern de les 
llles Balears per becar estudis de millora professional per 
part d'altres conselleries? Jo li ho diré: Amb els 2.500.000 
pessetes, vost~ podria becar dignament, per fer aquests es
tudis, probablement un o dos estudiants ; hem de ser dars. 
Per tant, no és només una analisi interior del pressupost de 
la Canselleria; és una analisi global de les possibilitats d'a
questa Camunitat Autonoma, í sí, te raó, el MEC, histori
cament, també hauria pogut fer una feina i no l'ha feta, es
perem que la LOGSE ho acompleixi. Alerta a com venguin 
financ;ades les partides d'ensenyament en el Pacte Autono
mic, perque, dema ho veurem, dema ho veurem! 

Discordancies i dissonancies. Nosaltres volem harmo
nía. Harmonia també s'escriu amb hac en catala, eh?, que 
és una lletra que no sona, i en aquesta Cambra autonomica 
sembla que parlar de música és referir-nos a la música de 
les esferes, la música pitagorica, la música celestial. Miri: 
La xarxa d'escoles musicals, si és real que té 25 centres, co
sa que no dubto, no pot funcionar amb un pressupost de 
9.400.000 pessetes, a~ entra dins qualsevol cervell míníma
ment raonable. Que val, un instrument musical? Cam els 
hem de dotar? No sé que comprem tlabiols, de canya, efee
tivament! Ho dic en un altre sentit: Nosaltres creim que 
aquesta moció li presenta un panorama com a mínim cohe
sionat o estructurat, que permetria encetar o allo que es 
diu tenir política musical, fer que les activitats que vost~ ha 
dit que ja es feien, del punt cinque d'aquesta moció - la in
tegració del Canservatori de música - responguessin a una 
planificació anual, per exemple. Que es pogués avaluar, 
que es pogués seguir, en defintiva que es pogués corregir, 
permetre dir allo que s'ha fet de bo i les coses dolentes que 
no s'han de fer. Tot a~ no ho tenim. No ho tenim. 

Reconee, Sra. Cansellera, que hi ha prioritats; que pot
ser el punt II d'aquesta moció, al nostre criteri, no seria el 
més prioritari; que haudem d'invertir molt més en mat~ria 
de xarxa d'escoles elementals, i també li record les paraules 
del Sr. Pons: Visiti, vagi als seus ajuntaments. Els del seu 
color polítíc pot ser seran majoritaris, pero cregui que tam
bé tenen necessitats, eh? Cregui que hi ha ha reunions de 
regidors que es preocupen per aquestes qüestions i estic se
gur que els consells insulars també ten en notícia de tol ai
xO. Si féssim una labor més integrada consells insulars 
-ajuntaments-Canselleria de Cultura, treurfem més rendibi
litat, pero potser a~ restaria protagonismes. En política 
musical, és molt més important la polifonia o la simfonia 
que no els solistes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Té la paraula la Cansellera 
Sr. Munar. 
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LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ I ESPORTS (Ma Antonia Munar i Riutort): 

Grades, Sr. President. No és per rebatre cap argument, 
no vull fer ús del tom perqué després haurien d'intervenir 
tots eIs grups, sinó tan sois per al.Iusions. El Sr. López i 
Casasnovas ha vengut a dir que jo havia entra! en contra
diccions i que no m'assabentava de res. No cree haver en
trar en cap contradicció. 

EL SR. PRESIDENT: 

En quaIsevol cas, entenc que sempre que intervé el 
Govern queda oberta qüestió incidental, pero també entenc 
que en aquest moment no ve al cas que eIs al tres grups vul
guin intervenir en aquest tema i passarem a la intervendó 
del Portaveu del Grup PP-UM. Té la paraula el Sr. Coll A
llés. 

EL SR. COLL 1 ALLÉS: 

Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Tot i haver contestat aquesta modó 1'Honorable Con
sellera, com a grup parlamentari volem debatre els punts 
que hi figuren. Sabem que ni ella ni el grup no ho acons
guirem, pero tenim els mateixos criteris. 

Contestant breüment, perqué crec que tothom ho 
agraira, al punt primer, hem de dir que ja es fa, que aquest 
pla d'ajudes hi éso El pla d'ajudes a la xarxa d'escoles ele
mentaIs hi és, té un pressupost de 10 milions, pero - jo els 
puc parlar del cas de Menorca - a<;ó es multiplica per tres o 
quatre, hi entren els consells, els ajuntaments i els pares. 
No és que la Conselleria subvencioni amb 300.000 pessetes 
una escola de música. ho hem de dir com és, és una ajuda. 
Que no és prou? Ho sabem tots, pero sempre ens movem 
damunt el mateix. Volem dir que n'hi ha 25, a<;ó vostés ha 
ho saben, 22 a Mallorca i 3 a Menorca. Aquesta ajuda no 
solament és economica, també és técnica; hi ha un assesso
rament permanent del Conservatori, hi ha una avaluació i 
supervisió. Ara bé, el Sr. López ja ho ha apuntat i tots hi 
estam d'acord, convé estar pendents de les direetrius de la 
reforma universitaria i de la publicació d'un decret que es 
denominara de mínims. Quan s'hagi elaborat aquest decret 
podrem veure vertaderament qui podra tenir unes esccoles; 
abans, fer cap més opció dins aquest terreny seria aventurat. 

El punt segon demana l'impuls per a la creació de 1'or
questra de cambra. Ja ho hem dit: Com més orquestres, mi
llor. Qui no esta a favor de més orquestres? L'orquestra 
Simfonica costa 320 milions; el Conservatori ~ Palma i les 
aules de Menorca i d'Eivissa disposen d'orquestres i de 
corso N'han creat una recentment, benvinguda sigui, una or
questa de cambra subvencionada per Sa Nostra, pero t01 
són orquestres. Si en volen més - naturalment nasal tres 
també en volem -, a compte de quin pressupost? Qui paga
ra? 1 aquí no voldria pensassim que a Menorca només sen
tim música qua n ve la Simfónica o quan ens puguin enviar 
aquesta orquestra. Tampoc no ha de fer tot la Conselleria. 
A Menorca, i aquí també, es fan una s~rie de concerts. Hi 
ha Joventuts Musicals, hi ha societats i particulars. Només 

a Ciutadella, a l'estiu es fan dos programes de concerts que 
duren dos mesos; a Fornells en fan, a Maó també en fan 
dos. Vull dir que no voldria es fessin la idea que, almanco a 
Menorca, no sentim res. 

El tercer punt, que els músies s'integrin, a<;ó es fa. Hi 
ha un conveni entre la Conselleria i la Fundació per dur-ho 
a terme. Jo demanaria al Sr. Pons que per favor deixi d'ex
plicar el que feien persones anteriors que no es poden de
fensar, mirem cap endavant, deixem anar el passat, mirem 
cap endavant, aquest és el nostre camí i la nostra feina: mi
rar cap endavant. 

Quant al punt quart, el pla d'ajudes, jo no sé si vosté 
no té el decret que s'ha elaborat, em referesc al Decret de 
dia 10 de mar~ del 1992. Que són poes dos o tres milions? 
CIar que són poes! Sempre repetim el mateix, millar serien 
vint-i-cinc, pero els pressuposts sÓn eIs que són. 

Quant al punt cinqué, manco mal que ha ha explicat, 
perqué amb la redacció no ens havíem assabentat del que 
volia dir, li agralm que ho hagi explicat. Jo no seria tan crÍ
tic amb aquest punt, perqué vertaderament el Conservatori 
fa més coses que les escoles, fa moltes actuacions, no tots 
els conservatoris poden dir que facin tant. Que es pot fer 
més? Sempre es pot ter més. El tema de la cultura no 1'aca
baríem mai. Res més, Sr. Pons, tot i esperant que aquestes 
inquietuds que voste té per 1'ensenyan~ de la música, i es
per que ens veurem a qualque concert, així com en els al
tres temes de cultura, per a gloria i sofriment de l'Honora
ble Consellera, el nostre grup no donara suport per tot ¡'ex
posat anteriorment referent a aquesta moció. 

Com a afegitó li vull dir que, efectivament, ni vostes ni 
nosaltres no forman part de la mateixa orquestra, no tenim 
eIs mateixos directors ni llegin les mateixes partitures. Jo 
desig que un dia puguem actuar junts i que ningú no desafi
ni. Grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Diputat. Dins el tom de replica, té la pa
raula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Com que s'acosta l'hora de la votació, la sala es va om
plint no fas cosa que s'aprovassin coses que tenen sentit co
mú. 

Tema de pressupost. Sra. Consellera, hi havia un gran 
expert per contar rondaies, el Sr. Francesc de Borja Moll, 
que avui desgraciadament no és entre nosaltres. Jo crec que 
en rondaies pressupostaries arribara a ser una vertadera 
professional, pero ¿veu per on es perd el pressupost, Sra. 
Consellera? Veu aquesta esquela meravellosa? Ens vol dir, 
al cap de l'any, quantes des enes de milions de pessetes ens 
gasta voste en aquestes xarangues publicitAries? Cent dn
quanta milions? Encara pot ser que facem curto 1 ciar, el 
que va aIs mitjans informatius a fi que surtin les fotos, a fi 
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que surtin entrevistes puntuais quan la Consellera estA un 
mica en qüestió perqué pareix que té unes certes dificultats 
i hi ha certs mitjans informatius que lí fan un cert pressíng, 
llavors ha de refor~r l'olí publícitari a fi que, elar! Aixo va 
perfectament d'acord amb el que discutim. No digui que no 
té ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pons, procuri cenyir-se a la qüestió, a aqustes altu
res del debat... 

EL SR. PONS 1 PONS: 

M'hi cenyeixo perfectament, Sr. President, perqué no 
es pot argumentar que no es té pressupost quan es gasten 
més de 150 milions de pessetes en publidtat i no es tenen 
8.600.000 pessetes cada any per crear l'Orquestra de Cam
bra de les Illes Balears, que faria possible que aquesta or
questra actuas en els pobles de Mallorca, a Menorca, a Ei
vissa i a Formentera. Per tant, el qui ha entés perfectament 
aixó ha estat el Sr. Cosme Vida!. Si no hi ha orquestra de 
cambra, l'Orquestra de les Illes Balears no aninl, evident
ment, a les illes menors i, i sobretot, a la petita illa de For
mentera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. I"ons, li record que fa una replica a les interven
cions deis portaveus deis altres.grups, no a la iritervenció o 
a la qüestió incidental que ha tengut amb la Consellera, és 
a dir que se cenyeixi a la qüestió. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Té raó, Sr. President. El Sr. Cosme Vid al ha dit que el 
Govern vol fer les coses ello Jo seria absolutament felü;, Sr. 
Cosme Vidal, si les volgués fer. Li donam una proposta 
perqué les faci, pero sembla que el vot no sera afirmatiu. 

Sr. López, jo crec que no hem d'optar entre carreteres 
i música. Com he dit abans, hem d'optar entre aprofitar ra
cionalment els diners i destinar-los a les escoles on els nos
tres ínfants puguin aprendre música; deixar-nos de miseries 
d'ajudes de 300.000, 400.000 o 500.000 pessetes any per 
mantenir una escola de música o fer, com hem dit, xaran
gues publidtaries. 

Sr. Llufs Coll, quant al Conservatori jo vull recollir les 
seves paraules: Mirem endavant. Em vol dir quin judici del 
passat hi ha en aquesta moció que sotmetem a votadó? 
Aquí no es demana cap responsabilitat en materia de con
servatori ni que es treguin del Conservatori uns professors 
que són manifestament inútils, etc., etc. Es fa una propos
ta en positiu, es pro posa que els interprets de l'Orquestra 
de les Illes Balears, de cara a economitzar recursos, no de 
cara a incrementar-los, perque si voste contracta un profes
sor per al Conservatori no li bastaran 40.000 pessetes cada 
mes i si es posa d'acord amb l'Orquestra de les Illes Balears 
i de manera estable, no de manera puntual, aquesta perso
na imparteix elasses, amb 40.000 pessetes tendra un ense
nyament excel.lent dins el Conservatori. 

En definitiva, Sr. Coll, jo li valía dir que precisament 
sera la no aprovació d'aquesta moció presentada pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, que pareix que compta amb el 
suport unanime del grup MIXT i del Grup PSM i EEM, se
ra precisament la no aprovació d'aquesta moció, repetesc, 
la que perjudican) les illes menors, perque com vos te deu 
saber 22 escoles - xarxa elemental d'escoles de música - a 
Mallorca, 3 a Menorca, pero cap a Eivissa i Formentera, és 
un balan~ realment desolador. Que prenguin nota els qui 
aixequen la bandera a l'hora de defensar les Pitiüses i tam
bé les persones que s'han enfadat - no vull que hi hagi un 
altre debat, altra vegada - quan he establert certes compa
radons amb al tres continents que no són precisament Eu
ropa. Després de la negativa d'aquesta moció, hi haura una 
persistencia en situacions tercermundistes musicals a les ¡
lles d'Eivissa i Formentera. Pensin el seu vol. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pons. Hi ha intervencions en torn 
de contrareplica? Té la paraula, en tom de contrareplica, el 
Diputat Sr. Coll i Allés. 

EL SR. COLL 1 ALLÉS: 

Grades, Sr. President. Només dues paraules, Sr Pons. 
Aquestes esqueles, com diu vos te, de la Consellera, pot ser 

- que no li agradin, pero és que encara que omplís diaris sen
cers vostés no s'assabentarien del que fa, ates que demanen 
coses que ja fa. Jo cree que en fan poca de propaganda, en
cara ho diuen poc, porque vos te no se n'assabenta. Demana 
unes beques que estan cansades de sortir, demana orques
tres, tot surt aquí! Ho llegeixi! No s'ho miri tan soIs com 
una esquela. 

Segona cosa, el Conservatori. Vos te sap el que era el 
Conservatori i el que és? Vos te ho sap? Voste sap com 
eren les escoles i com són ara? No és culpa de la Conselle
ra ni de la Conselleria, és culpa de tots, pero també hi té 
part la Consellería. Vagi al Conservatori í veura com esta, 
de matrícula. No hi caben. Que passava abans? És per aixo 
que jo li die miri per endavant, no miri el fruit de temps en
darrera, miri cap endavant. Quant a les illes d'Eivissa i For
mentera, no es preocupí. Són prou homes, elis; són prou 
bons. No es preocupi que si aixo servís per deixondir-los, 
tal vega da vosté i jo hi sortiríem guanyant com ells també. 
Gnlcies, President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes grades, Sr. Diputat. Conelos el debat, passarem 
a la votadó de la moció. Pree silend als Srs. Diputats. 

Sres. 1 Srs. Diputats que voten a favor de la moció es 
volen posar drets, per favor? Grades, es poden asseure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen po
sar drets, per favor? Grades, es poden asseure. 

Abstencions, no n'hi ha. 

El resultat ha estat: A favor, 25; en contra, 30; absten-
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cions, cap. En conseqMncia, queda rebuljada la moció 
948/92, presentada pel Grup Parlamentari SOClALISTA, 
relativa a poHtica d'ensenyamem de la música a les l1les 
Balears. 

Esgotat l'Ordre del Dia, conclou aquesta sessió. Mol
tes gn)cies a toLS. 
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