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SUMARI

1.- JURAMENT o PROMESA al carrec de Diputada de la Sra. Carlota Alberola i Martinez.
11.- PREGUNTES:

1) RG.E. núm. 1362/92, presentada pel Diputat Sr. Francesc Obrador i Moratinos, del Grup Parlamentan
SOCIALISTA, amb la formulació segaent:
"Quina finalitat té ['amele 3 del Decret 3/92, de 16 de gener, sobre regulació de subvencions?"
2) RG.E. núm. 1378/92, presentada pel Diputat Sr. Valent! Valenciano i López, del Grup Parlamentan SOCIALISTA, amb la formulació segaent:
"Quan presentara el Govem de la CQmunitat Autonoma al Parlament l'Auditoria d 'IFEBAL del 1991 ?"

DIARI DE SESSIONS / Núm. 28/ 1 abril del 1992 .

1270

3) RG.E. núm. 1202/92, presentada pel Diputat Sr. Sebastiii Serra i Busquets, del Grup Parlamentari PSM i
EEM, amb la formulació següent:
"Que ha fet el Govan de les Illes Balears per tal de resoldre el problema deIs treballadors de l'empresa Pons,
que des de fa sis mesos es troben en una greu situaciólaboral?".
INTERPEL.LACIONS:

~

1) RG.E. núm. 985/91, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política general de transports terrestres de la ¿;munitat Autonoma de les Illes Balears.
2) RG.E núm. 109/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a polfrica que segueix el Covem en materia de prom oció de la Comunitat Autónoma a través de la partidpació a jires, exposicions i certamens.
IV.- PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RG.E. núm. 24/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a creadó del Pla d'inversions culturals de les Illes Balears.
2) RG.E. núm. 706/92, presentada pel Crup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la crea ció d'un organ per
a la formació professional i permanent o continuada del treballadors del seclor de turisme.

v.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERA CIÓ DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI R.G.E. NÚM. 805/92,
presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a modificació de ['article 5.1 de la L/ei 10/91, de 27 de
novembre, de creaGió i regula ció de l'Institut Balear de l'Administració Pública.

1.- JURAMENT O PROMESA DE LA NOVA DIPUTADA

EL SR. PRESIDENT:
Bones tardes a tots. Comen~m la sessió plenaria d'avui. En primer Uoe, d'acord amb el que estableix l'article 7
del Reglament de la Cambra, procedeix que la nova Diputada presti la promesa o jurament d'acatar la Constitució i
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Sra Alberola, es
vol acostar a la tarima, per favor?
Honorable Senyora: Jurau o prometeu, per la vostra
consciéncia i pel vostre honor de complir fidelment les
obligacions del carree de Diputada del Parlament de les
Illes Balears amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar
la Constitució com a norma fonamental de l'Es~at, aixf com
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears?
LA SRA ALBEROLA 1 MARTtNEZ:

sr, ho jur.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Podeu acudir al vostre escó.

I.1) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1362/92, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. FRANCESC OBRADOR 1
MORATINOS, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA

EL SR. PRESIDENT:
Passam al punt següent, corresponent a les preguntes,
comenc;ant per la 1362, que formula el Diputat Sr Obrador
i Moratinos, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, sobre
finalitat de l'artiele 3 del Decret 3/92, de 16 de gener, sobre
regulació . de subvencions. Té la paraula el Diputat Sr.
Obrador.
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. ConseUer Adjunt la Presidéncia. Dia 6 de febrer apareix un decret al
Butlletf Oficial de la Comunitat Autónoma, aprovat dia 16
de gener, que es titula Sobre regulació de subvencions, en el
qual hi ha un article que no hem acabat d'entendre i abans
de prendre altres mesures ens agradaria que el Sr. Conse!ler ens l'explicas. L'article 3 diu concretament: "Quan ho
consideri convenient, la Conselleria Adjunta a la Presidencia podnl concedir subvencions sense finalitat específica
concreta, que tindran caracter d'ajudes a fons perdut i no
.estaran subjeetes a justifica~~ó. En el cas a que es refereix el
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paragraf anterior, les resolucions de concessió de les ajudes
establiran, si és pertinent, els requisits especials a que
aquestes s'han de subjeetar". Ens agradria saber quina finalitat té en coneret aquest artiele núm. 3.

EL SR. PRESIDENT:
Gnlcies, Sr. Conseller, Vol fer ús de la paraula, el Sr.
Diputat? Té la paraula.
EL SR OBRADOR 1 MORATINOS:

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Obrador. Té la paraula el Conseller
Gilet per respondre.
EL SR. CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA
(Francesc Gilet i Girart):
Si; gracies, Sr. President. La seva pregunta, Sr. Obrador, és reiteració de la Pregunta 413192 formulada pel Diputat Sr. López i Casasnovas, del PSM i EEM,i conseqüentment li he de contestar exactament el mateix que vaig
contestar al Sr. López, amb un afegitó molt petit. L'aetual
redacció de l'artide 3 del nou Decret 3/1992, de 16 de gener, sobre regulació de subvencions, no suposa cap novetat
en relació amb I'anterior normativa reguladora de les activitats de foment de la Conselleria Adjunta a la Presidencia,
ja que és reiteració - i aixó és l'afegit - de l'artide 3 del Decret 2/1989, amb una redaeció molt semblant per no dir
igual.
L'actual artide permet que les peticions d'ajuda puguin formular-se no tan soIs per activitats o actuacions inversores concretes, sinó també per al funcionament, sos teniment i programació general u'activitats -d'associacions -i
entitats sense fi de lucre.Que l'atorgament pugui realitzarse a fans perdut i sense justificació ordinaria no vol dir que
la concessió es resolgui arbitrariament i sense cap control.
El control sobre les transferencies que es realitzin d'acord
amb l'article 3 del Decret 3/1992, de 16 de -gener, podra ser
i sera tan exhaustiu com el d'aquelles que es realitzen d'acord amb altres preceptes.
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Moltes gracies pel seu aclariment, perque nosaltres entenem que fins i tot el mateix artide 8.4 assenyala una diferenciació substantiva quant aquest tipus de subvencions s'abonaran íntegrament abans, diriem anticipadament, i I'artide 11.2 del mateix Decret assenyala que certament es posaran a disposició de la Conselleria eIs llibres de comptabilitat que s'obliga tenir a aquestes entitats, d'acord amb el periode de temps, pero jo crec que aixo és independentment
de la subvenció. Entenfem - i per aixo volfem aquest aclari.' ment - que aquest artide no estar d'acord amb tot el Decret, a pesar que sí, és la nostra opinió, i entenem que
aquest artide pot vulnerar preceptes diriem fins i tat constituccionals d'igualtat davant la llei de tots els ciutadans,
fins i tot la mateixa eficacia i control de I'Administració sobre els seus mateixos recursos. Entenem, per tant, que aixo
seria subjecte de males interpretacions i per aixo mateix
prendrem les mesures que considerem oportunes referent a
aquest artide. Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Obrador, i passam a la pregunta següent.
EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA (Francesc Gilet i Girart):
Perdoni un moment.
EL SR. PRESIDENT:
Té el temps esgotat, Sr. Gilet; en la primera interven-

Els arguments són determinants: EIs sol.licitants hauran d'ajustar la tramitació de les seves peticions al procediment establert a l'article 6.1 del mateix decret. Les peticicions, com qualsevol altre que es presenti, seran objecte
d'estudi i proposta per la corresponent comissió avaladora.
L'expedient es fiscalitzara d'acord amb la legisla ció vigent.
Els possibles beneficiaris hauran de posar a disposieió de la
Conselleria els llibres de comptabilitat (article 11.2 del Decret 3/1992, de 16 de gener). El mateix article 3.2 de l'esmentat Decret preveu que en les resolucions de concessió
d'ajudes s'establiran, qua n sigui procedent, els requisits especials als quals deuen subjectar-se. Les subvencions, qualsevol sigui el procediment d'atargament, poden ser objecte
d'inspecció i comprovació a tenor del que disposa l'Ordre
del Conseller Adjunta a la Presidencia de 17 de gener del
1992. Qualsevol ajuda concedida quedara subjecta al control financer, exercit per la intervenció generaL Les adjudes
es concediran sota els principis de publicitat, concurrencia i
objectivitat; d'aquf vénen les ordres publicades darrerament. A la fi, els beneficiaris hauran d'acreditar davant
l'entitat concedent I'adequada aplicació deIs fons, així com
el compliment deis requisits i comissions que determini la
resolució de concessió d'aquesta ajuda. Res més.

ció.
1.2) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1378/92, PRESENTADA PEL DrpUTAT SR V ALENTf VALENCIANO I L
ÓPEZ, DEL GRUP P ARLAMENTARI SOCIALISTA
EL SR PRESIDENT:
Passam a la pregunta següent, que és la 1378, que formula el Diputat Sr. Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, sobre auditoria d'IFEBAL DEL
1991. Té la paraula el Diputat Sr. Valenciano.
EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:
Gracies, Sr. President. El nostre Grup Parlamentari
demana una petició de documentció sobre els pressuposts
iniciaIs de les fires d'IFEBAL i, a més a més, del compte
deIs resultats de cadascuna. Ates que imagina m que el ConseU d' Administració ja deu haver aprovat el compte deIs resultats, ja que ha acabat el termini legal i hi ha temps per
fer l'auditoría fins dia 30 de juny, el que demanam en
aquest cas és informació, a veure quan s'haura fet aquesta
auditoria i qua n pensa el Govern presentar-la a aquest Par-
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lament, atesa la res posta que donen a aquest diputat dient
que efectivament la presentaran quan estigui feta. Per tant,
es tracta, senzillament, d'una pregunta informativa per saber quan preesentara el Govern aquesta auditoria al Parlament. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el representant
del Govern per respondre.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Alexandre Forcades i Juan):
Sr. President: De moment, el Govern no la presentan\.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula,
Sr Valenciano. Té la paraula.
EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Sí, Sr. President. M'agradaria assenyalar el que diu el
Conseller d'Economia i Hisenda en aquests moments que
no volen presentar aquesta auditoria i, per una altra banda,
respostes. A petici6 de documentaci6 d'aquest diputat,
diuen que efectivament, una vegada finalitzada aquesta auditoria la presentaran. Jo crec que seria molt greu, Sr. Conseller, que vos tes no la pressentassin en aquest Parlament,
perque ja faria pensar molt sobre aquesta empresa. No la
volen fer empresa públic i, a més a més, ara sembla com si
volguessin ocultar informació. Jo no crec que hi hagi moltes coses a amagar i crec que si vos tes diuen que presentaran aquesta auditoria aquí ho han de fer, perque si no, el
nostre Grup Parlamentari pendra qualque mesura en
aquest respecte, perque la duguin aquí. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Valenciano. Vol tornar afer ús de la paraula, el Sr. Forcades. Té la paraula.
EL SR CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA
(AlexanDRE Forcades i Juan):
He observat amb molt d'interes l'intercanvi d'informacions entre vostes i el Govern o el Conseller, o el Grup
Parlamentari, sobre IFEBAL, i realment jo pens que les
dues parts ho han fet molt malament, perque ha estat un
dialeg de besucs que no ens afavoreix davant l'opini6 púlica, de manera que si jo hagués estat oposici6 hl'gués cercat
un altres mitjans.La Conselleria d'Economia i Hisenda no
té atribucions per poder ordenar que es faci l'auditoria que
vostes volen.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Forcades.
11.3) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1202/92, PRESENTADA PEL OIPUTAT SR. SEBASTIÁ SERRA 1 BUS-

QUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM I EEM.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la pregunta següent, que és la 1202, que formula el Diputat Sr. Sebastül Serra i Busquets, del Grup
Parlamentari PSM i EEM, sobre problemiltica deIs treballadors de Pons. Té la paraula el Diputat Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. A hores d'ara sembla que el
conflicte gravíssim que ha afectat un centenar de treballadors de les empreses Pons no dire que es trobi en vics de
resoldre's, pero sí almanco d'arribar a un acord mínimament favorable als treballadors. La pregunta, feta en el moment que encara no hi havia cap acord entre les empreses
Mestres i els treballadors de Pons, era que havia fet el Govern de Balears durant gairebé sis mesos per tal d'ajudar a
trobar una solució favorable als treballadors de les emprcses Pons. La pregunta continua essent valida, maldament
en aquests moments hi hagi unes vies de solució.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Té la paraula el representant del
Govern per respondre.
EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS (Lloren!! Oliver i Quetglas):
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Efectivament, pareix que en aquest moment ja no esta n tan malament les coses del Grup Mestres-Grup Pons, pero no obstant aixo aquesta Conselleria vol deixar ben cIar que tenint
limitada la seva actuació a causa que - com ja voste sap, Sr.
Serra - que en aquests moments la funció executiva sobre la
delegaci6 laboral de l'Estat no s'ha transferit, per una part,
la part laboral. Per l'altra, també la té limitada, perque les
agencies de transports depenen de l'administració de I'Estato
Conscients de la problemiltica per la qual passava el
Grup Pons i els seus treballadors, la Conselleria va fer-nc
un seguiment, seguiment que podem concretar que va comen~r dia 25 de juliol, quan es va formalitzar l'operació
venda-compra del Grup Mestres-Grup Pons. Després, el
grup comprador va visitar aquest Conseller per donar-li
compte del contingut de l'operació en oferir els seus serveis
a la Comunitat. El Grup Mestres em coneixia personalment i va venir a dir-m'ho directament. A finals del mes
d'agost, aquest Conseller s'entrevista amb els germans Toni
i Pep Pons, de la qual entrevista li varen néixer bastants
preocupacions per les posibles conseqüencies socials i conomiques que es podrien produir. Durant el mes de novembre, ja van deixar d'operar el Grup d'empreses Pons,
les empreses Arrastres y Almacenajes, Classificació i Estiba,
Transports Palma, Transports Pons i Aerpons. Varen comen~r per Barcelona i Valencia Aerpons, després va remetre aquí, a Palma, i únicament operava Transbalear com
a empresa marítima.
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A finals del 1991 es reuniren amb l'Administració laboral competent i els treba11adors soLlicitaren la suspensió
temporal d'ocupació per tres mesos, termini que finalitzava
dia 31 de mare; del 1991, és a dir, ahir. Un grup de treba11adors del grup d'empreses Pons va dirigir un escrit al Molt
Honorable President, datat dia 10 de mare;, sol.licitant la
seva mediació. Per la seva part, el Molt Honorable Sr. President va encarregar a aquest Conse11er que tengués cura
del tema atesos els contactes i seguiments que es feien des
de la Conselleria, ara en silenci. Continuarem, per tant, seguint molt de prop la problematica, pero abstenint-nos d'efectuar una intervenció directa ja que es produlen negociacions entre patronals, sindicats i Direcci6 Provincial de
Treball que indicaven una possible viabilitat de solució, tot
aixo tenint sempre com a referencia la data 31 de mare;, que
era quan acabava el trimestre tempora\.
Arribat dia 17 d'aquest mes, es va presentar expedient
de regulació d'ocupació subscrit per les empreses, els treballadors i els sindicats. Per la nostra part, continuam atents
al desenvolupament dia a dia d'aquest grup Pons, tant comprador com venedor. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, el Sr.
Serra. Té la paraula.
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tenc massa clar com acabara aquest tema, pero vaja, Sr.
Oliver, una altra vegada actu'in un poc en público
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra.

~

HU) INTERPEL.LACIÓ R.G.E. NÚM. 985/91/,'PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI S06IALISTA, RELATIVA A POLíTICA GENERAL DE TRANSPORTS TERRESTRES DE LA COMUNITAT AUTO
NOMA DE LES ILLES BALEARS.

EL SR. PRESIDENT:
Passam al punt següent de l'Ordre del Dia, que és el
corresponent a interpel.lacions. La primera és la núm. 985,
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a política general de transports terrestres de la Comunitat
Autonoma. Pel grup proposant, té la paraula el Diputat Sr.
Rus.
(L 'Honorable Sra. Vice-presidenta substitueix el Molt
Honorable Sr. President en la direcció del debat)o

EL SR. RUS 1 JAUME:
Sra. Presid.enta. Sres. i Srs. Diputats.

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. Sr. Conse11er, vos te és un home
que duia molts d'anys d'experiencia damunt el moll i que
supos que coneixia perfectament els problemes que es varen plantejar. En canvi, per molt de seguiment que hagin
duit, a mi m'ha fet la impressió, com a ciutada - i crec ha
fet la mateixa impressió a tata la societat - que vostes no
varen exercir, si més no, les funcions d'alta representivitat
del nostre poble i, en conseqüencia, les funcions fins i tot
morals que creim que el Govern de Balears té l'obligació
d'exercir quan hi ha un conflicte d'aquestes característiqueso Jo crec que hem quedat, una serie de gent, bastant
decebuts de veure que, parlant que no hi havia competencia, si més no no es donás una opinió a nive11 d'opinió pública; que el Govern de Balears no fes una intervenció pública a favor d'aquests treballadors, d'aquest eentenar de
treballadors, i també, per que no?, a favor deis anties empresaris Pons, que segons sembla també hi ha hagut un moment que han tengut dificultats en aquesta venda o en
aquestes negociacions.
Des d'una optica senzillament de ciutadania, d'un regim democratic, jo cree, Sr. Oliver, que s'exigeix de les nostres autoritats que almanco diguin públicament a110 que
pensen, el que senten, i que donin una mica d'empenta a la
gent que té dificultats, al marge de si hi ha competencies o
no hi ha competencies. Per ventura voste ha fet un bon seguiment; per ventura voste que coneixia - supos - les empreses Mestres i sap el perill que aixo significa damunt els
molls de diverses ciutats mediterranies on han actuat
aquestes empreses, aleshores la veritat és que esperavem
una mica més de suport, encara que pareix que les coses
s'arreglen i per ventura encara hi sera a temps! jo encara no

Bns trobam en una situació que la Conselleria deTransports teoricament ens hauria d'explicar quina política
de transports terrestres pensa aplicar en aquesta Comunitat Autonoma. Per que, Sr. Conse11er, deim "pensa aplicar"? Perque mentre no es demos tri el contrari, o almanco
per desconeixenc;a del qui parla, no tenim, no coneixem un
pla on el Govern del Sr. Gabriel Cañe11as hagi plasmat damunt un document a110 que vol fer en el tema del transport
terrestre en tot a110 on té competencies. No és la primera
vegada que el nostre grup l'interpeLla sobre aquesta qüestió del transport, pero a pesar del temps transcorregut observam les mateixes mancanees, gairebé els mateixos problemes, amb l'exeepció del que ahir va anunciar en la seva
compareixenc;a en comissió, que he de dir que en eerta manera ens deixa satisfets pel que fa referencia als manteros.
Bé, satisfets perque va quedar clar que no reglamentaria sobre el tema, perque era una cosa iLlega\. Va reconeixer que era una activitat il.legal, va dir que aplicaria el Decret 35, que els faria actuar dins el Decret 35. Per tant, qui
actua dins un deeret de la seva Conse11eria, nosaltres entenem que si compleix la 11ei ja no comet iLlegalitat, i aixo
ens va acontentar. Exigira l'aplicació de la LOT, repetesc
l'article 35, benvinguda la notícia, ti vu11 dir que varem estar contents; ara bé, en farem un seguiment seriós, crec que
s'ha de fer senzillamet per coLlaborar, perque l'aplicació
d'aquest decret tengui un bon resultat i veure si el Govern
té vertadera voluntat que quedi totalment erradicada el que
nosaltres consideram, repetesc, una activitat delictiva. Per
tant, agraits i contents de la seva noticia.
Tornam a la problematica que ens ha duit a presentar
aquesta interpel.laciÓ, que fa especial referencia al tema de
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transports de viatgers: Problemes de seguretat, de coordinació fins i tot entre conselleries, problemes d'ordenació;
de planificació, en definitiva. Dia 14 d'octubre del 1989, un
company del Grup SOCIALISTA, un parlamentari socialista feia les preguntes següents al Conseller anterior: Que
passa amb el Pla, Sr. Conseller? S'ha acabat? El té amagat?
(No sé si deia amagat, em pareix recordar que deia congelat). Tenen intenció de planificar seriosament els transports públics de viatgers a la Comunitat Autonoma?
Desconeixem si hi ha un estudi seriós d'aquest Govern,
de la seva Conselleria, per coneixer tata una serie de mancanees que hi ha en la cobertura del transpon regular. No
fa gaire, fa uns mesos, un mitja de comunicació deia: "El
transport regular és residual". Jo no vull dir que sigui residual, jo crec que existeix, per ventura el superen altres tipus de transport, pero crec que el regular és el que el Govern hauria de mantenir per donar uns serveis, quasi quasi
serveis socials de transpon, que hauria d'ajudar més, pero
aixo sera objecte d'una altra intervenció. Coneix la problematica de la interconnexió entre pobles, deis horaris? No
coneixer aquesta situació, no coneixer allo que en deriva en
els seus corresponents subsectors, com el transport escolar,
el trans port laboral, privat, que passa en el subsector del
taxi on vos te sap que hi ha una problemiHica greu que periodicament surt als mitjans de comunicació i tenen demanades determinad es solucions; nosaltres havíem fet dues
preguntes sobre el tema.
Podríem parlar de totes aquestes situacions, una -per
una, pero crec que cal emmarcar la interpel.lació dins un
context general. Nodsaltres creim que ha estat molt neeessari intervenir - repetecsc, tom un poc enrera - en el tema
de línies importants de transports regulars. No podem passar un dia més sense que aquesta flota d'autocars envellida,
fins i tot des del punt de vista de deixadesa d'alguns coneessionaris, d'imatge, d'irresponsabilitat en el compliment d'horaris que teoricament han posat a l'abast i al coneixement de la seva Conselleria. Aquest Diputat que parla ha
escoltat comentaris a les parades, li som sincer, i no ha arribat, no s'ha presentat, varem haver d'anar drets. Aixo és
cert, Sr. Conseller; és cert i hi ha denúncies, i encara li diré
més: La seva Conselleria ha posat denúncies per aquest tema, pero són coses que es reiteren i que succeeixen.
Ja hi ha molts de visitants que en lloc d'usar altres
transports, usen el transpon regular i s'adonen que gairebé
són transports de temps endarrerits que ningú no voldria
que tomassin. Es poden comprovar temes d'inseguretat,
matricules, es fan comparacions amb la flota discrecional.
Hi ha un diferencia abismal, Sr, Conseller; comprovi linies,
comprovi zones: Manacor, Arta, Capdepera, ~on Servera,
Cala Ratjada, per no dir-ne d'altres.
El tema de la seguretat és una cosa que ens preocupa i
molt. Té coneixenc;a de les darreres inspeccions que dugué
la seva Conselleria? Fa quatre anys ja ho deiem a I'anterior
Conseller: Intercanvia dades amb la Conselleria d'Indústria? Qui tilis de control té damunt les targetes? Se sancionen aquestes irregularitats? 1 si se sancionen, quantes se'n
sobreseuen?

Si en el transpon regular existeix vellura, inseguretat,
quan ens atracam al transport escolar la cosa ja ens esgarrifa, Sr. Conseller. Ens esgarrifa, sobretot des del mes de setembre fins a principis de novembre i des del més a'abril
fins al mes de juny. S'ha adonat que hi ha un canvi de flota
en el transpon escolar? Es compren, a vegades les necessitats d'altres feines fan que els autocars es destinin a altres
quefers que es paguen millor, pero jo crec que en aixo s'hi
hauria de posar, perque a vegades són autocars que es deixen aparcats dins el garage, Sr. Conseller, i no tornen a sortir fins que en tenen necessitat. Preocupant, preocupant.
Casos com els d'AUMASA a la zona de Son Servera no
haurien de tornar a passar. A pesar que no fa succeir res,
no haurien de tornar a passar, si m'apuren, només per la
mateixa imatge que donam als al.lots. No és bo que es tornin a casa seva a peu.
A Europa, segons les dades del q ui parla, un 80% de la
normativa que neix en el tema de transports s'aplica a seguretat i d'aquest 80%, un 47% va destinada a aquests serveis
d'escolars, minusvalids, etc. Parlava de subsectors, de la incidencia que tenen en el món laboral, de la problematica
deis tacümetres - ara acabare, Sr. President -, les inspeccions, ho tenen en compte? No caiguem en la problemMica
de la temporada que ve, que diuen que sera molt bona, que
sera molt forta, que hi haura malta de feina, que aquesta
gent que fa feina en el tema deIs autocars no faci hores de
més perque no passi cap desgracia. Aixo és important, jo
cree que aixo s'ha de vigilar, no hi ha d'haver un excés d'horari.
També és importantíssim, entenem nosaltres, que es
coordinin amb els ajuntaments; que facin un pla d'actuació
perque els ajuntaments també actuln des deis seus organs
de control conjuntament amb vostes perque hi hagi un bon
seguiment. Li podria parlar de serveis complementaris, les
parades, les estacions d'arribada i de sortida; ens agradaria
que es complissin els articles de la LOT, el que és una estació d'arribada, el que és una estació de sortida. Per les dades que coneixem de l'illa d'Eivissa sabem que hi ha problemes i un servei quasi pessim amb alguns pobles. En té
coneixement? Ens agradaria saber-ho. A Menorca hi ha
problemes d'horaris, ens agradaria saber quin tipus de servei tenen alguns pobles perque no hem pogut saber si era
regular o era d'altre tipus.
Respecte de les mercaderies, no tenc temps, pero li
voldria dir que, a pesar que vos te pugui dir que no té gairebé competencies senceres, que ha d'actuar la Guardia Civil,
que ha d'actuar la Delegació del Govern, concretament, via
Guardia Civil, jo crec que sí que en té, jo crec que conjuntament amb aquestes actuacions amb els ajuntaments pot
actuar i pot actuar fins i tot recollint diverses de les pro postes que li va fer la mateixa patronal i que voste no ha contestat, li record que en una reunió de dia 13 de gener passato Que n'ha fet d'aquestes propostes? Ja sé que algunes
no es poden aplicar, fins i tot que algunes són anticonstitucionals, des del nostre punt de vista, pero en algunes creim
que, com a patronal, tenen raó, creim que són importants,
fins i tot tendrien el nostre suport si les duia a aprovar en
aquest Parlament.
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En definitiva, Sr. Conseller, creim que el sector del
transport és un tema important, creim que és un tema important a les nostres illes i que no pot estar deixat de la ma
de Déu. Sabem que té una conselleria petita, manca de
pressupost, pero n'ha d'exigir més; d'altres crec que malgasten, voste ho necessita. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Rus. Té la paraula el Conseller de
Transports, Sr. Oliver.
EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS (Lloren<; Oliver i Quetglas):
Sres. i Srs. Diputats. Gracies, Sr Rus, perque per mi ha
estat una alegria que membres d'aquest Parlament hagin
dit avui que la nostra Conselleria té qualque cosa afer, perque no fa molt de temps que aquí es va dir per que no se
suprimia aquesta conselleria i es passava a una altra. Jo
crec que realment tenim moltes coses afer.
Crec que per contestar la pregunta real base d'aquest
tema, és a dir, quina és la nostra política, jo diria que tenim
tenim tres punts fonamentals: Qualitat, racionalització i
evitar intrusisme. Quant a qualitat li puc dir que tenim ben
clar que dins la qualitat s'han de tenir en compte tres punts
molt importants, que són els elements portadors, és a dir,
els vehieles, les instal.lacions i els serveis. Quant als elements portadors, li puc dir que tenim ben clara la diferenciació entre viatgers i mercaderies, i que quant als viatgers
ens preocupa principalment el tema escolar, en segon terme les linles regulars i en tercer terme les discrecionals,
perque supos que voste sap, Sr. Rus, que el Govern balear
té obligació d'atendre les comunicacions, és a dir, de tenir
comunicats els nuclis urbans entre si i amb la ciutat principal de cada una de les Illes. Quant al regulars, aquest és el
motiu, i quant als discrecionals, el que ens preocupa en tercer lloc - ja he dit escolars, regulars i discrecionals - quant a
imatge de cara als turistes que ens visiten i que voldrfem
que repetissin moltes vegades aquestes visites. Li podria dir
en quant a viatgers i en el tema de mercaderies que ens
preocupa l'edat del vehicle i el tipus de mercaderia a transportar.
Anem a les instal.lacions. En les instal.lacions tenim
ben cIar que, comen<;ant per Mallorca, en primer Uoc Palma necessita una terminal d'autocars, necessita un centre
on des del port o des de I'aeroport es pugui anar en servei
públic fins allloc de destinació i des d'aquest punt de destinació a qualsevol punt de Mallorca on es vulguin traslladar.
Amb aquesta terminal d'autocars, nosaltres entenem que
s'evitarien possibles accidents de transit i de persones en
els distints lloes on actualment aparquen o estacionen els
autobusos de línia de segons quins pobles. Per tant, si aconseguim una terminal d'autocars, aconseguirem autocars de
servei regular, com sempre; aconseguirem descongestionar
punts centries com les avingudes, la carretera d'Inca, el carrer 31 de Desembre, aquests distints lloes on tenen base de
sortida distintes lfnies regulars. Per tant, estam d'acord
amb vostes i agraesc molt la seva ajuda per poden aconseguir com més prest millor una terminal d'autocars a Palma,
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i comen<; per Palma perque crec que aoo com també seria
important a un Manacor, a Inca, a Maó, a Ciutadella, a Eivissa o un Sant Antoni, a Palma és on movem més passatgers i més receptors i on hi ha més de transit.
Unes altres instal.laeions que també entenem que són
necessaries - o millorar les que hi ha - són les de parades
d'autocars de Hnies regulars. És necessari que els qui ens
visiten i els mateixos indfgenes sapiguen on es pot aturar
l'autocar i on no es pot aturar, perque també evitarfem desgracies com les que que han succeH i sancions com les que
s'han posat a conductors d'autocars per aturar-se per recollir un viatger a un lloe on no era permes. La instal.lació
d'aquestes parades, per tant, donaria imatge i faria un servei a l'usuari i un servei als conductors assalariats deis autocars, és a dir, que estam d'acord i que aquesta és la política que nosaltres volem dur endavant.
Quant a serveis, també entenem que hi ha dos temes
importants, que són la informació a I'usuari i la seguretat i
comoditat, i deim seguretat referint-nos a la fiabilitat deis
serveis, no a la seguretat de seguretat. La informació de l'usuari entenem que és necessaria sobretot a les terminals, i a
les parades, uns horaris , uns itineraris i després possibles
connexions entre els pobles.
Passem a l'altre punt de racionalització. Entenem que
fa falta racionalitzar els serveis i que, per tant, srha de fer
una ordenació del transporto Amb aquesta ordenació del
transport eVitarfem coincid~ncies de serveis que es repeteixen. Tenim un canal molt provat, per exemple, Inca-Palma,
on coincideixen molts de concessionaris fent el mateix servei, donant un mal servei per excés de servei. Un altre objectiu per racionalitzar és fomentar I'agrupació de les empreses. Pel poc que jo conec del tema de transports i el poc
temps que duc a la Conselleria, estic convin<;ut que haurÍem de convencer qualque empresa perque intentas agrupar-se amb altres perque amb aixo aconseguiriem millorar
la xarxa de serveis i evitar costs. Evitant costs i millorant la
xarxa, millorarien els serveis.
Com a tercer punt important diria el d'evitar l'intrusisme. Crec que aixo és molt important i que és una gestió de
la inspecció. La inspecció és una de les funcions principals
que té per protegir el qui actua aro com estam ara. També
li vu11 dir que crec que em puc comprometre que dins l'any
1992 hi haunl aquest Pla director que tenim previst i pensam comen<;ar per Mallorca, traslladar-Io a Menorca i 11avors fer Eivissa i Formentera, pero el principal sera a Mallorca perque tal vega da sera el que ens donara Hum en
aquest enterrament i die enterrament en el bon sentit de la
paraula.
Quant a algunes preguntes que voste m'ha fet, li vull
dir que aquesta Conselleria té coneixement de les denúncies. Mal conseller seria si no m'assabentas del que es fa
dins la Conselleria. Com que és petita, ho podem controlar
tot; si fos més gran no sé com ho faria, pero com que és petita, és possible. Sobre el que voste dei a de la classe C, és a
dir, de l'arrendament de vehicles amb conductor, li puc dir
que és un tema que tenirn damunt la taula a punt de treure
del fom, peFque )'arrendament de vehicles amb conductor, _
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després d'haver sortit les disposicions addicionals, ja sabem
quines condicions mínimes marquen perque aquests vehieles facin la funció que pertoca fer, pel que varen esser establerts, és a dir, els arrendaments de vehicles amb conductor, que en tenim 178 en tot Balears, el que fa falta és que
és dediquin a la seva funció i no facin la deIs altres. Quina
és la seva funció? És un servei previst amb una contractació
previa, no és un servei per fer de taxi ni per fer de complement d'autocar, sinó per ter serveis amb un contracte previo
Que el transport regular és residual? Nosaltres no ho
hem dit mai. Nosaltres no hem considerat mai residual el
transport regular, és el segon en importancia si anassim a
valorar cada servei; he dit: transport escolar, transpon regular i transport discrecional. Quant al transport escolar, Ji
puc dir que nosaItres agralriem i que tot d'una que sigui
possible farem arribar a la Direcció del Ministeri d'Educació i Ciencia que d'una vegada per totes no obligui les empreses professionals a fer les coses no ben fetes, i dic aixó
perque moltes vegades hem vist que han obligat les empreses a anar a la baixa i per anar a la baixa només hi ha dos
sistemes: Deteriorar qualitat per arribar a un preu baix, i
aixo és el que no hem de consentir. Hem ...... obligui a uns
serveis, pero pagui els serveis.
Coordinació amb els ajuntaments. Li faig saber que intentam, per tots els mitjans que tenim, no fer res que no ho
sapiguen els ajuntaments abans de les actuacions, igualment que amb aquest Pla director de !fnies regulars o de
transports terrestres hem convocat i eIis hem -reunit áhlb
totes les empreses que han volgut venir - que han volgut
venir - de transport regular, demanant-Ies suggerencies
com a especialistes i practiques en el tema per arribar, entre tots, a fer-ho el millor possible. Quant a Eivissa i Menorca, li puc dir al Sr. Rus que coneixem perfectament el
que passa a Eivissa i el que passa a Menorca i que intentam
fer tot el que podem. Moltes grAcies, Sr. President.

(El Molt Honorable Sr. President repren la direcció del
debat).
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. ConselIer. Per fixar la posició, pel Grup
Parlamentari MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Pascual i
Arnorós.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Realment, d'aquesta interpel.lació, fins ala, hem aclarit algunes coses, pero no hem aclarit tot alIo que voldrfem
que s'aclarís, tal vega da perque l'interpel.lant no ha tocat
tots els temes. No s'han tocat tots els temes com si fos un
programa, diffem, sense incidir, i per tant jo voldria complementar el que s'ha dit aquf amb diverses coses.
En primer lIoc voste ha parlat, entre al tres coses, que
Palma necessita una terminal d'autocars; en aixo estam totalment i absolutament d'acord. Llavors jo li vull preguntar
com es troba el tema de la possible o no possible transfe-

rencia del parc de les estacions a la Comunitat Autonoma,
perque jo supos que aixo va molt lligat amb la possibilitat
de fer la terminal de transport, i si no és així, on s'ubicaria
aquesta possible terminal del transporto Vos te diu que dura
un Pla director dins el 1992, primer per a Mallorca, i precisament el punt més algid que ha de contenir aquest pla director hauria de ser aquesta possible terminal de transports
a Palma.
Un altre tema del qual no s'ha parlat i cree que val la
pena parlar-ne en aquesta interpel.lació és el del transpon
de mercaderies. Tots sabem que hi va haver un conflicte en
el sector, que en principi hi havia unes postures molt enfrontades entre el sector i la Conselleria i que després - no
sé si per mediació del Sr. eañelles o de voste mateix, pero
cm pareix que va ser en una reunió amb el Sr. Cañellas - es
varen a solventar les diferencies a base de treure un decret
de contingentació, entre altres coses - si no estic equivocat,
no el tenc a ma - de les targetes de transporto La meya pregunta és: Aquest Decret, quina vocació té en el fulur? Es
parla de sis mesos. S'ha de derogar o té vocació de permanencia? Que passa, ido, amb e1s transports de mercaderies?
També demanen una comissió. Si no vaig malament, demanen una comissió - ara jo ho diré de memoria, tal vega da
m'equivocaré - pero volen controlar el tema de J'intrusisme, o sigui que puguin fer denúncies als inspectors. Jo ti
puc dir, Sr. Conseller, que si els inspectors en materia de
transports són poes, en el proxim pressupost es pot estudiar la possibilitat de donar suport a un augment d'aquest
cos d'inspectors ~ si és justifica la seva necessitat, o sigui que
en transport de mercaderies hi ha un conflicte que en
aquest moment pareix que controlat, pero en el futur que
passara.?
Fomentar l'agrupació d'empreses. A nosaltres ens pareix bé el foment de l'agrupació d'empreses, pero no hem
d'arribar a monopolio Li ho dic perque tenim el precedent
de Ba/con i un diari d'avui que diu que la PIME de Menorca diu que hi ha hagut un augment del 150% en el transport. Entre les empreses que fan fallida i aquest 150%, Sr.
Conseller, jo tenc la impressió que hi ha tot un ventaIl de
possibilitats i que el punt mig és precisament que hi hagi
competencia, no és que hi hagi un monopoJi. Que evidentment s'han de pagar els serveis i s'han de tenir bons serveis? Totalment d'acord, pero pel que fa a aquests bon serveis, a través de les inspeccions evidentment la Conselleria té
mitjans perque es compleixin les lleis i amb aixo crec que
es poden millorar un poc els serveis, pero els bons serveis
s'arrangen amb la competencia. Tornant al tema de Ba/con,
aquest mes d'agost passat el conseIl d'usuaris fa fer uns comunicats contra el consorci on em pareix que precisament
es queixaven perque el servei no funcionava bé.
A posta aquí hi ha una serie d'interrogants. Jo he volgut fer una serie de preguntes per afegir a aquesta interpel.
lació sense anim d'esgotar el tema ni de ser exhaustiu, cosa
que evidentment no ha de ser la pretensió d'un grup que no
ha presentat la interpel.lació. Quant al Pla deIs transports
regulars, si ens vol donar qualque explicació més Ji ho agrairem, perque la impressió que hi ha és que ja duim 9
anys de Comunitat Autonoma practicament amb competencies de transports terrestes i que no hi ha unltracionalit-
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zació. Voste n'ha parlat, voste forma part d'un Govern que
fa 9 anys que governa, voste és no u, aprofiti aquest impuls
de la seva novetat per fer el que no s'ha fet abans i s'hauria
d'haver feL
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM
EEM, té la paraula el Diputat Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Sí, gracies. Nosaltres reclamam, Sr. ConselIer, com ho
reclamavem des deIs inicis de la Conselleria de Transports,
un pla integral. Per aUra banda, reclamam un rigor en les
inspeccions i en les sancions. No fa massa, voste va contestar una pregunta per escrit en la qualli demanavem una serie de qüestions referides a la politica d'inspecció i sancions, i certament hem tengut una mica d'esperanc;a perque
pareix que si, que hi ha una certa tasca d'inspecció, peró temem que en el darrer moment les coses quedin sense resoldre.
Per altra banda, reclamam el dret a la supervivencia
d'aquestes Hnies petites, d'aquestes lÍnies modestes i de la
comunicació entre les distintes poblacions. En aquest sentit
hem vist, no gos a dir amb bons ulls, pere) almanco amb un
ulIs que han espirejat alguna declaració que voste ha fet o
algunes qüestions que ha plantejat dins els pressuposts de
forma molt tímida orientades precisament, ens pareix, a no
deixar morir del tot el transport discrecional entre distints
pobles. En aquest sentit, és clar, volem que hi hagi una actuació una mica més energica clarificant una mica més les
coses, sempre entorn del que nosaltres comprenem que
hauria de ser un transport públic de qualitat i que de fet, en
aquests moments i en aquesta illa, on la privatització ha estat i és tan forta, necessita una certa protecció per part de
vostes.
Així i tot, aquests darrers mesos ens ha paregut que
per una banda la Conse11eria tenia molts dubtes i moltes
contradiccions, llavors ha anat aclarint algunes coses; jo
crec que en aquests moments ens trobam dins un interrogant i que vostes mateixos, Sr. Conseller, són els que haurien d'envestir de tal manera que poguéssim sentir-nos satisfets. Per altra banda, ens pareix que la Comunitat Europea té plantejat un tipus de normativa que potser s'hauria
de divulgar i fer complir un poc més a les Illes Balears.
Gr:kies.

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

EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té
la paraula el Sr. Pons.
EL SR. PONS I VILLALONGA:

deis

Gracies, Sra. Presidenta. Sentides les intervencions
dis~ints grups sobre aquesta interpel.lació presentada
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pel Grup Parlamentari SOCIALISTA sobre política general de transports terrestres d'aquesta Comunitat Autónoma, entenem que el nostre Conse11er ha contestat coherentment i que, com té per costum, ha fet una intervenció
amb una disposició dialogant i tolerant. Per tant, rebra el
suport del Grup Parlamentari PP-UM. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gr:kies, Sr. Diputat. Per al torn de replica, té la paraula el Conseller de Transports, Sr. Oliver. Perdó, el Diputat
Sr. Rus.
EL SR. RUS I JAUME:
Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats.
Sr. Pons, jo estic content que donin suport al ConselIer; si fa les coses ben fetes nosaltres també n'hi donarem,
no es preocupi, peró si el suport és per l'expressió, jo no hi
estic d'acord.
Excuses de mal pagador, Sr. Conse11er. Que voste digui
que el MEC ha de pagar més, jo li diré que aixo sera un
problema que normalment seria una competencia entre
dues persones que contracten; el qui ofereix i el qui vol
concertar han de discutir, pero és voste que ha de fer la inspecció en el tema de seguretat, no es preocupi del contracte del MEC, miri si els vehicles estan conforme, parli amb
el Conse11er d'Indústria. Si aquests autocars han passat
l'ITV, intercanv1in la informació, no es preocupi del contracte, de si paguen molt o paguen poc, no li toquen la seva
butxaca. CIar, aixo és important. Voste compleixi la seva
obligació i deixi anar si concerten o no.
És ver, el Sr. Pascual tenia raó quan deia que algunes
coses han quedat dins el tinter, pero és que el temps no dóna per més, Sr. Pascual. Hem parlat de forma general i a les
mocions consegüents intentarem especificar més i demanar
al Conse11er que faci determinades coses. Mercaderies, només hem apuntat el tema. Dins la seguretat hi ha molts de
temes, fins i tot hem parlat deIs treba11adors de les empreses, deIs tacümetres, de la seguretat deIs mateixos cotxes,
de la imatge de les empreses, d'aquestes empreses que tenen concessions de zones i pareixen autocars que, a més de
ser ve lIs , a més de quasi quasi no funcionar, a més que
qualque vegada els han hagut d'empenyer els usuaris.

Ho deia el nostre company Josep Alfonso fa quatre
anys: haver de pitjar l'autocar perque arribas o per aparcarlo, aixó és el que voste ha d'impedir. Bé, ho ha d'impedir si
pot, perque la veritat és que amb doblers que li donen no
cree que pugui fer gaire coses. Pareix que han dit que l'ajudaríem fins i tot amb partides pressupostaries perque mi110ri tot aixó. Tema de les estacions que voste ja ha parlaL
L'article 127 de la LOT parla del tema de les estacions i jo
estic d'acord amb la idea que ha apuntat, és ver, com manco autobusos d'aquests passin per dins Palma i més en surtin directament al seu punt de destinació, més descongestionaríem el centre i donaríem més seguretat, d'acord, pero
es preocupin de les que hi ha actualment, concertin amb els
corresponents ajuntaments - voste ha dit noms: Inca, Ma-

1278

DIARI DE SESSIONS / Núm. 28/ 1 abril del 1992

nacor, Palma, San Antoni, Eivissa, Maó, CiutadelIa - peró
jo cree que a aixó, a aquest lIibret, voste s'hi pot acolIir
quan vulgui i el pot aplicar quan vulgui, no ha d'esperar
cap altra tipus de competencia, aixó és el que ha de fer.

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Comen91rem pel Sr. Pascual.

Nosaltres, Sr. Conseller, creim que establir un pla concrel de renovació de flota seria important. Si no vol reglamentar, almanco fer una carta d'horaris i itineraris per a
aquelIs transports de mercaderies perilloses. Sabem que
per sortir de determinades zones és fo[(;ós i obligatori haver de passar per segons quins lIoes, peró cree que voste
podria instruir determinades empreses perque anassin per
lloes on no hi hagués tant de perill, repetese, sempre en coordinació amb altres conselleries i la mateixa Administració central, cree que aixó és pot fer. Quant a la intereonnexió entre pobles, ja ho hem dit, cree que es pot obligar, si
em permet la paraula, que es facin tata una serie de serveis
que per deixadesa deis concessionaris, per deixadesa, s'obliden de determinats pobles, perque a priori no els han vist
renda bies ni els volen. Cree que voste pot incidir en aixó,
en aquest pobles hi viuen persones.

Sr. Oliver, perdoni, peró el tom de contrarreplica és
en relació amb la intervenció del replicant, que és el Diputal Sr Rus. Els altres Grups únicament han fixat la posieió
en relació amb la interpel.lació.

Pla de la qualitat, voste n'ha parlat i jo també hi estie
d'acord; de la seguretat també, sobretat en el transport escolar, peró m'aturaré en el transport escolar, Sr. Conseller.
Jo vise en un zona on tene la sort d'estar rodejat de col.legis i m'agradaria que les cam_eres deis professionals ho filmassin des del mes de setembre fins a novembre o els mesos d'hivem, mesos d'abril fins a juny o els mesos d'estiu, i
vessin la gran dJfereneia. Pareix una altra eiutat, pareix una
altra ciutat. 1 per que pareix una altra eiutat? Perque els
autocars que duen en aquesta temporada alta els destinen com és logic, jo crec que els hi han de destinar - pero si han
de complir un servei l'han de complir amb el servei amb el
qual es varen comprometre, amb autocars que requereixin i
tenguin totes les mesures de seguretat. En principi, jo creo.
que vos te hi pot incidir, perque alguns d'aquests autocars,
repetesc, només surten per fer aquests mesos d'estiu o de
temporada ja quasi alta, perque els bons els han destinat a
altres zones. Aixó és el que nos al tres li demanam: Que es
preocupi d'aquest tema, perque, repetesc, ens surt pell de
gallina només de pensar que pogués succeir qualque desgracia. És important.
Li hem demanat el pla, altres grups també li ho han
demanat. Voste ha apuntat que pareix que l'any 1992 el
tendra. Si voste s'ha compromes, Sr. Conseller, i el fan de
veritat, l'esperarem; ens agradaria que primer el dugués a
aquest Parlament, ens agradaria debatir-lo, ens agradaria
parlar-ne, jo cree que tots podem ajudar a una millor aplicació d'aquesta normativa de transport, que en definitiva és
la que volem tots - o en principi aoo ho pensallJ'- perque de
l'actuació que voste ha dit que tendn1 en depen el futur
deis ciutadans d'aquestes illes. Gn1cies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Diputat. Per al tom de contrarreplica, té
la paraula el Conseller Sr. Oliver.
EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS (Llorenc; Oliver i Quetglas):

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS (Llorenc; Oliver i Quetglas):
Gracies, Sr. President. La meya poca experiencia és la
causa d'aquestes fallades; procuraré es menar-me.
Sr. Rus estic completament d'acord, estic molt content
i estic segur que voste i tot el seu grup ens ajudaran per dur
tat aixó endavant. Realment el transport regular ens preocupa i el transport escolar, molt. Estic d'accord que el Ministeri d'Educació i Ciencia paga el que pot pagat i com
que hi ha ofertants, mentre hi hagi ofertes i el servei baix,
va baixant. La nostra obligació és que es compleixi la normativa, estic d'acord, i tengui en compte que procura m i
procurarem que aquest estiu, és a dir, a partir de Pasqua
fins dia 30 de setembre o fins a principi d'Octubre, no passi
amb els serveis escolars el que vos te veu des de casa seva,
perque intenlarem fer tol alIó que sigui possible perque
aquestes coses no passin.
També li puc dir que per moltes necessitats que tengui
i per molt de preu baix que donin, el que jo demanaria públicament seria que tant els conductors com les empreses
de transport fossin professionals. Si són professionals, no li
capiga cap dubte que la inspecció, jo entenc que l'objectiu
principal de la inspecció és intentar que tothom faci el que
pertoca. No és sancionar, és denunciar, pero per a mi és
molt més maco advertir, informar, instruir i llavors denunciar i sancionar.
Parlant de mercaderies, també li puc dir que aquesta
Conselleria té establerta una comissió de seguiment del
servei de mercaderies. A pesar que digui que no, és que sí;
ahir a les cinc i deu de l'horabaixa es va reunir per segona
vega da i hi havia onze membres presents, dos de servei de
mercaderies, públie i privat, i l'únic que deman a aquesta
taula quan estic amb ells és que cadascú sigui honrat en les
seves manifestacions i que faeí el que pertoca, perque els de
privat han de fer transport privat i els de públie s'han de
dedicar únicament a públic, i cadascun coneix molt millor
que jo el que ha de fer, el que passa és cadascú fa el que
pot. No obstant aixo, la nostra obligació és que cadascú faci
allo que li pertoca i li puc dir que crec que aquesta comissió de seguiment sera bastant positiva, perque seuen en una
mateixa taula els qui no eompleixen les coses com els altres
voldrien que les fessin, és a dir, estan asseguts servei públic,
mercaderies i servei privat.
Voste també ha dit que hi ha deixadesa i abandó de
serveis entre els pobles. Jo li puc manifestar que quan la
Conselleria té informació, procura - i ho fa de molt bon cor
i, a més, és la seva obligació - anar in situ a veure que ha
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passat i intentar corregir-ho de la millor manera possible.
No obstant aixo, li puc prometre que la ma no ens torna arrera quan hem de sancionar fort si el fet és repetitiu en un
tema o l'altre. El que ha dit de Bafcon, sobre el que jo proposava de l'agrupació de les empreses - em pareix que ha
estat vos te, Sr. Rus -, li puc dir que la nostra intenció únicament és que les empreses intentin unir esfon;os per evitar des peses i donar un servei millor del que donen.
També li puc dir que en tot el tipus de transport regular, nos al tres entenem que tot és previst a la LOT. Estic
d'acord amb voste que les transferencies poden venir quan
vulguin; no obstant aixó, si nosaltres agafam el llibre de la
LOT o de la ROT veurem que ens empara, que ens dóna
totes les armes per actuar almanco com a gestors d'unes
transferencies no rebudes, pero som gestors d'una gestió
provincial, i així actuam, Sr. Rus, no dubti que actuam així,
i voldría que vos te fos testimoni que quan nosaltres intervenim procuram fer-ho amb tota duresa i amb tota coordinació. Em pareix que a voste també li interessa que els nostres serveis vagin coordinats. Nosaltres, quan hi ha qualsevol tipus de denúncia que pugui afectar la tecnica del vehiele, ho comunicam a la Conselleria d'Indústria per tal que
faci arribar on correspongui la nostra observació perque intentin subsanar-ho, perque crec que ho hem d'arreglar entre tots, no la meya ni la d'un altre, i la veritat és que voldria que vostes m'ajudassin a fer-ho millor. Gracies, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Oliver.
I1I.2) INTERPEL.LACIÓ R.G.E. NÚM. 109(92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI PSM I EEM,
RELATIVA A POLÍTICA QUE SEGUEIX EL GOVER N EN MATERIA DE PROMOCIÓ DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓ A PIRES, EXPOSICIONS 1 CERTÁMENS.
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Quina és, per tant, la política firal del Govern de les
Illes Balears? El nostre grup, Sres. i Srs. Diputats, senyors
del Govern, ha de confessar que, per molt d'esforc;os que
ha fet per desxifrar aquesta política, per entendre-la, no ho
ha aconseguit. La possibilitat de regular mitjan~nt llei
l'activitat s'ha defugit sempre per part del Govern conservador, com si li fes por entrar a normativitzar una qüestió
tan important. No ho ha fet per iniciativa propia i tampoc
no ha acceptat les propostes que s'han formulat des de 1'0posició en aquest sentit en diferents ocasions dins aquesta
Cambra. Jo m'atreviria a dic, sense por a equivocar-me, que
la política firal del Govern ha consistit únicament i exclusivament a donar algun tipus de suport a les iniciatives vingudes des deIs sectors economies respecte de la participació
en fires i certamens a fora de la nostra Comunitat, sense
prioritzacions, i en la creació d'una entitat polemica i d'una
gestió poc clara en molts moments, que s'ha fet popular,
entre altres qüestions, per les controvertides actuacions
que ha protagonitzat.
Em referesc, obviament, a lFEBAL, una entitat el capital de la qual és majoritariament propietat pública - Govern de la Comunitat Autonoma, consells insulars -, pero
que misteriosament ha defugit sempre els controls parlamentaris fins al punt que fa un moment el mateix Conseller
d'Hisenda deia que en parlar d'IFEBAL s'ha produH de
forma constant un dialeg de besues. Una entitat que adopta
la figura de consorci, preferint així testar fora del que preveu la Llei d'Entitats autonomes i empreses públiques en
un ciar incómpliment del que aquesta lIei preveia i en una
clara burla als grups parlamentaris que havíem cregut les
promeses, els compromisos de l'anterior Conseller d'lndústria i President d'IFEBAL, que en Comissió d' Economia
afirmava que ell mateix promouria l'adaptació a l'esmentada llei. Una entitat que no sabem encara per quin procediment aconsegueix que l'acord unanirne del Consell Insular
de Mallorca demanant el canvi d'estatuts no es tradueixi en
cap proposta i que els mateixos que votaven blanc dins el
Consell votessin negre al cap de poes dies dins la Junta
General d'accionistes d'IFEBAL.

EL SR. PRESIDENT:
Passam a la següent interpel.lació, que és la núm. 109,
presentada pel Grup Parlamentarí PSM i EEM, relativa a
política del Govern en materia de promoció de la Comunitat Autonoma a través de la participació a fires, exposicions
i certamens. En nom del grup interpel.lant, té la paraula el
Diputat Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA I PONS:
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Les fires juguen un paper important dins tota la política comercial. Són l'element que permet, que facilita el contacte entre fabricant i comerciant, i moltes vegades són
també un element important per donar a coneixer el producte que es pretén promocionar. L'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears atribueix a la nostra Comunitat Autonoma la competencia exclusiva en materia de fires interiors.
Aquesta competencia permet, evidentment, el disseny d'una política firal propia.

Un consorci, així, que canalitza practicament tota la
política firal del Govern i que no sabem de quina Conselleria depen, fins al punt que quan hem formulat una pregunta en aquest sentit se'ns contesta que si bé és cert que la
Conselleria responsable de la política firal del Govern és la
d'Indústria, el control d'IFEBAL no li correspon, amb l'afegitó que mentre el pressupost per construir el nou recinte
firal engreixa els magres pressuposts de comer<;: i indústria,
l'aportació directa que el Govern fa a lFEBAL surt de Presidencia, i que quan un grup parlamentari demana la compareixen~ del Govern per tractar d'IFEBAL, en lIoc de
compareixer un conseller ho fa un ex-conseller que virtualment presideix el consorci.
Un desgavell. Tant, que quan discutfem els pressuposts
intentavem - inútilment, per suposat - esmenar-Ios; demanavem respectuosament, pero amb una ironia que no podiem evitar: Sr. President del Govern - crec que ara és fora -,
si en materia de polftica firal totes les actuacions són dutes
a terme per IFEBAL i la Conselleria de Comer<;:, que teori_ cament dissenya aquesta política, ha perdut la C9?1petencia
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sobre el consorci, qui comanda a Can Ribot? lFEBAL o
l'aLlot? El fet és que lFEBAL, reconvertít en consorci, navega en les turbulentes aigües del m6n del comere; i de les
fires atraient com un parallamps radioactiu totes les crítigues possibles deis sectors presumptament agraciats per les
seves actuacions i acumulant suspicacies guan es proposa
l'ampliaci6 de capital darrera, atesa la limitadíssima utilitat
d'aquest consorci.
Sr. Co nsell er, quant es fi res organitzanl engunay IFEBAL? Ho sa p, algú? Expo-Menorca probablement no es fa ci, els sectars consideren mo lt més o portú dedicar-se els
seus esfo n;os i els se us dob lers a acudi r a altres fires; Construme va morir de fin or; BalearSur va durar el temps just
perque els empresaris del cal<;:a l de les Illes s'adoness in que
no es tracta de dur els cJients a co mprar aquí, sinó a ana r a
vendre on hi ha el mercal; Agro-alimentaria mor de fi nor
sense quasi haver passat de la seva infancia, soIs se'n fa
una. Fira naunca: és cert que a hores d'ara quasi no han venut espais, és al carrer qu e possiblement enguany tarni a
ser un fracaso No creu , Sr. Conseller, que s'equivoqu en en
la data de celeb ració d'aquesta fira? 1 així desapareixen Europiel, Tecno-aUlo, .... . Expo-Consum i que direm de BaleAr!? Ni un pa rticipant de Menorca i d'Eivissa. Val més que
li canvlin el nom i li diguin MallorcArt.
Com volen vostes, per altra banda, que a un artesa menorquí o eivissenc li resulti rendible deixar la feina damunt
Nadal, que és quan en tenen més, i vengui a passar una setmana o dues a M:Hlorca? Passatge s, hotel, personal, cosl de
l'estant. No, Sr. Conseller, no és rendible; si ho fos, vindrien, i finalment, en aquesta fira, qui en treu benefici s6n
els artesans egipcis, bolivians, peruans, iranians, que exposen aUa amb una actuació que no podem precisament complida joia per als botiguers mallorquins, que es tornen a
veure amb uns competidors amb els quals no comptaven.
Finalment, l'estrella de les exposicions, la previsiblement grandiosa fira de mostres d'IFEBAL. Va morir essent
encara un nasciturus; 300 expositors prevists, 100.000 visitants potencials; no és fant Per cert, quin cost ha tengut la
preparaci6 avortada d'aquesta majestuosa fira non nata?
Senyors del Govern, vos tes no creuen sincerament que per
acabar transformant-se en una organització festivalera, no
fa cap falta mantenir la milionada que ens consta lFEBAL
a tots els ciutadans de les Illes? Veient la nova dedicació
del consorci afer fes tetes, jo he tengut la temptació finalment reprimida de fer-Ios la proposta de canviar el nom a
lFEBAL i que es digués lFEBAR o lFESTIVAL, perque
ho hem de reconeixer: Els únics exits que realment s'arriben a contar són els balls de Cap d'any o la pnientació del
nou disc d'Osifar, aquell que fa referencia a una mal al tia,
molt molesta per cen, d'un tal Gori Cooper. Sí que hem de
dir que aquest exit provoca la immediata denúncia deIs empresaris de sales de fes tes per competencia deslleial. Qui ho
havia de dir? El Govern conservador admirador d'Adam
Smith i el liberalisme thatcheria més absolut fent competencia deslleial a les empreses legalment constituldes! Quin
desastre! Molt malament, el Govern.
En resum, no tenen cap política en materia de fires i
així van les coses, i per si no n'hi havia prou amb tot ac;ó es

contempla la possibilitat d'anar a l'Expo-92. El Govern
pren una actitud d'oposició bel.ligerant en contra d'acudir
a Sevilla, conscient com era que no serviria per res , pero
ai!, vénen els del Madrid, que s6n molt dolents, amb la maquineta de convencer, capgiren el cervell al Govern i vet
aquí que passam de no voler anar-hi a muntar un deis pavellons més formosos del m6n, 1.200 milions, i mira u per on:
Els empresaris que en un primer moment - segons diu el
President del Govern - pressionen perque s'hi vagi, quan es
comen<;:a a parlar seriosament, és a dir, quan es parla d'aportacions economiques, s'ho pensen millor i decideixen
que hi vagi el Govern, si en té ganes, i com que no tenia
prou desgracia amb l'obligació imposada per Madrid - per
cert, un dia ens agradaria saber com els poden obligar afer
aquestes cosotes, des de Madrid -, el Govern té la idea brillant d'encarregar a lFEBAL tat el muntatge de Sevilla, i
aquí ja hi ha per escriure un \libre.
Des del nomenament d'un coordinador que, emulan!
César, arriba a Sevilla i "vini, vidi, fugit", dura 15 díes, es fa
fer delllaüt Alzina un nom, ben ecologista per cert, propietat d'un Director General que el lloga per la módica quantitat de 5 milions de pessetes i que, posats a no reparar en
des peses, en \loc d'enviar-lo a Sevilla amb un sistema de
transport normal, que ens hauría costat un parell de cents
de mils de pessetes, hí va regatejant, encara que ae;o cos tí
molt més en despeses de tripulants i altres. Supos que es
tractava de demostrar la capacitat marinera de la nostra
Comunitat enfront de l'estrepit6s fracas de la nau oficial de
I'Expo,avarada i enfoni;-ada tol en eTmaleix acte. - --Sigui com sigui, el pave\l6 balear s'ha situat en el centre d'una polemica amb múltiples branques, comen<;:anl pel
mateix príncipi de l'obra, perque, senyors del Govern, tenen o no !licencia municipal d'obres de l'Ajuntament de
Sevilla? La premsa s'ha encarregat de deixar clara la postura de l'Ajuntament de Sevilla, en el sentit que si no es paga
la llicencia no es comptara amb el certificat de final d'obra,
recordant que aquest certificat és preceptiu per accedir al
subministrament d'aigua, d'electricitat, per poder obrir i
per poder inaugurar el pavelló.
Polemica en la contractació d'un llibre promocional
que ens havia de costar 60 milions de pessetes. Finalment
s'abandona el projecte, davant el cúmul de crítiques que
provoca en una demostraci6 - ho hem de reconéixer - de
seny del Conseller Sr. Forcades alabada per quasi tothom.
Continua la polemica sobre el restaurant, amb una designació severament criticada per l'Associaci6 empresarial de
restauradors i acaba. Com acaba el tema del restaurant, Sr.
Conseller de Turisme? Tindrem o no un restaurant capa~
d'ofertar als visitants de l'Expo-92 una mostra de la gastronomia de les Illes? Per quin motiu, finalment, el restaurant
designat no accepta acudir a la cita de l'Expo? Es faran les
demostracions que s'havien anunciat? Per quin motiu no
s'arriba a cap acord amb els restauradors?
Continua la polemica sobre les aportacions deIs empresaris. PIMEN, CAEB declaren no tenir cap compromís.
El President del Govern els desmenteix. Sr. President. Absent. Sr. Conseller Adjunt o el qui vulgui: Hi havia o no
compromís amb els empresaris? Verbal o per escrit? Qui-
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nes quantitats s'havien compromes a aportar? Quines aportaran finalment? Com valora el Govern aquesta actitud
deis empresaris de les Illes? Es denuncia a través deIs mitjans de comunicació l'escandalós preu de lloguer de l'apartament que utilitzen, presumptament, els responsables del
pavelló quan van a Sevilla; es parla de 450.000 pessetes
mensuals. Són certes aquestes dades?
La seguretat d'una obra d'aquesta importancia és vital,
no es pot jugar amb unes obres que ens costen més de
1.000 milions. Així i tot, es produeix l'incendi de dia 20 de
febrer, no sabem encara quins danys provoca, peró foc n'hi
ha i no precisament per culpa deis treballadors als qui s'adjudica la responsabilitat d'haver fet foc dins un bidó per escalfar-se, fet que es desmentit per un treballador present en
una entrevista feta per Cope Sevilla el mateix dia 21 de febrer: No tenien extintors. Quines mesures de seguretat es
tenien aquell dia? Quines es ten en ara?
Quines mesures es pensen prendre per tal d'assegurar
que no es danyin les valuosíssimes peces que s'han d'exposar alla? S'ha fet la decoració del pavelló amb materials ignffugues? Té el responsable de la seguretat del pavelló I'experiencia necessaria, l'experiencia exigible en un muntatge
com aquest? Estaran segurs, Srs. Consellers del Govern,
Sra. Consellera de Cultura que és fora, el manuscrit de Ramon Llull, la cenlmica púnica, la figura de la deessa Tanit,
la cartografia mall9rquina, les obres d'art que alla s'exposaran? No es tracta d'assegurar el seu valor histórico-artístic
traduint-Io en valor monetari,Ja destrucció o perdua d'aquestes peces representaria un desastre. Es prenen les mesures necessaries per assegurar la seva integritat? Té, repetesc, l'experiencia necessaria el responsable de la seguretat
del pavelló? Per cert, senyors del Govern, amb quin criteri
s'escullen els continguts artístics de l'interior del pavelló?
Hi té res a dir, la E:onselleria de Cultura? i si no? Han de
pagar res els artistes - com sona pel carrer - que volen exposar la seva obra al pavelló?
Sres. i Srs. Diputats; Sr. President del Govern - i acab,
Sr. President - jo puc entendre la capacitat de pressionar de
Madrid fins al punt de fer sentir el Govern obligat a acudir
a l'Expo. La puc entendre i lament que sigui tan important,
a0 és indicatiu de la capacitat autonómica, de la capacitat
d'autogovernar-se deIs nostre poble, que no pot deixar de
plegar-se a les pressions del Govern central, exercides des
ves a saber quins obscurs mecanismes, peró, sincerament,
¿era necessaria, feia falta aquesta dilapidació? Era realment necessari gastar prop de 1.200 milions de pessetes en
un pavelló del quan encara no tenim ciar quina sera la rendibilitat que pugui generar? Era necessari que nosaltres,
que som la penúltima Comunitat Autónoma pel que fa al
seu pressupost, gastéssim com qualsevol de les més riques?
Sr. President del Govern; absent. Sr. Conseller responsable de la política [iral del Govern; Sr. Conseller, si existeix, responsable d'IFEBAL: La política firal del Govern ha
estat, fins avui, únicament i exclusivament la de la repartidora ...
EL SR. PRESIDENT:
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Li prec que vagi acabant, Sr. Diputat.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Vaig acabant, Sr. President. Sense política, pel que fa a
I'assistencia a fires exteriors. La política firal interior, la
realitza en el territori de la Comunitat? La realitzada en el
territori de la Comunitat s'ha fet sempre a través d'IFEBAL i ha vingut marcada per dos fets: el mateix funcionament d'aquesta entitat que vos tes s'han negat a convertir en
empresa pública i l'estrategia del tempteig, és a dir, com
que no tenen una política clara fonamentada en el coneixemenl i el suport deis sectors, van fent més i més fires acumulant fracassos successius, acabant pr convertir lFEBAL
en una especie de sala de festes que la competencia a les legalment constituldes. Finalment - i acab definitivament, Sr.
President - quan han hagut de decidir si participaven a la fira de les fires, a la més gran exposició, la universal de Sevilla, I'Expo-92, ho han fet malament, reproduint els desgavells organitzatius i optam per dilapidar més de 1.000 milions de pessetes. La política firal que necessitenles nostres
illes, Sr. Conseller, senyors del Govern, Sres.i Srs. Diputats,
no és a0, no és a0.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. En representació del Govern tá la
paraula el Conseller Sr. Triay.
EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA(Cristófol Triay i Humbert):
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Sr. Orfila, avui sí que li puc assegurar que difícilment
ens podrem posar d'acord. Voste m'interpel.la demanant la
política firal del Govern, peró practicament ha basat tota la
seva intervenció en un tema que jo difícilment li contestaré, el tema d'IFEBAL i de l'Expo. Per que no li contestaré?
Molt clarament, perque IFEBAL, com voste sap, era un
consorci, en el qual, com voste ha dit molt bé, hi entra una
part del Govern. altres entitats, consells insulars, Caixa,
Cambra de Comer~, etc., etc., i que aquest consorci dissenya la seva política amb els seus pressupostos i la resta, i
que té un president, que per cert dema, en una compareixen~ que s'ha demanat sobre el tema de l'Expo, sera ell
que explicara tota aquesta tematica; voste hi podra assistir i
escoltar-lo.
Quant al tema de la política firal del Govern, jo Ii diré
el que nosaltres creim i pensam des de la nostra Conselleria. Voste diu que és una política de repartidora. És la seva
postura, que nosaltres no compartim, perque si repartidora
és donar suport als sectors basics de la nostra illa, com són
cal~t, bijuteria, pell, etc., etc., donant suport a 10ts els empresaris que sol.liciten la seva presencia a les fires de tol afreu, siguin nacionals o internacionals, col.laborant amb el
pagament de fins un 70% del cost de l'estand, de la seva
anada, etc., cosa que, com li die, practicament es concedeix
al cent pef cent deIs qui ho soLiciten, si voste ere u que a0
és una política de repartidora, és la seva manera de creure i
de pensar, pero no és la nostra.
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Aquests darrers quatre anys la Canselleria ha donat
suport als sectors del cal~t, confecció en pell, bijuteria,
t~xtil, el moble, alimentació i la nautica de l'ordre de 400
milions de pessetes en assist~ncia a tires i ha ajudat amb
una quantitat d'uns 335 milions de pessetes també per a
l'organització i muntantge d'aquestes fires, algunes de caire
nacional i altres de caire internacional. Enguany tenim en
els pressupostos una partida de 100 milions per a organització i muntatge de fires i una altra de 100 milions destinada a l'assist~ncia, partida que cada any queda practicament
esgotada, pero que basicament es destina a donar suport a
la presencia deis empresaris dins aquestes fires nacionals o
internacionals. Nosaltres creim que és una manera bona
d'ajudar i donar suport als sectors de les nos tres illes, perqu~ entenem que aquest sentit que hi podia haver hagut
tins ara que fos el client que vingués a les fires possibles a
muntar aquí, a les Illes, no és la poHtica adequada. Creim
que de cada vegada es fa més necessari sortir a vendre i, per
tant, de cada dia la política de la Conselleria anira més destinada - a part de promoure canals de comercialitzaci6 en
alguns indrets, siguin nacionals o internacionals - a donar
suport a la pres~ncia d'aquests empresaris a J'exterior per
la seva forma nova de creure en la comercialització.
Per tant, em sap greu no poder-li contestar, no perque
no vulgui, sinó perque crec que no som la persona adequada per contestar-li el tema d'IFEBAL, ates que no és compet~ncia directa d'aquesta Conselleria. Pots'er algun dia el
tema com s'ha format lFEBAL no sigui més adient i s'hagi
de canviat-la-postura. Jo no descart aquesta sol.licitud que
vostes han fet dient que seria millor una empresa pública;
em costa que s'intenta arribar a un acord amb els que actualmen formen el consorci, pero, com he dit abans, crec
que la pregunta sobre la pol1tica que pugui dur IFEBAL
l'ha de contestar la persona indicada, en aquest cas el seu
president. Per tant, dema, en la compareixen~ qúe s'ha demanat sobre el tema de l'Expo, vostes li podran treure tot
el que creguin oportú per saber quines han estat les mesures, quin és el pressupost; quina és, en definitiva, la política
que s'ha duit de cara a l'Expo.
Quant a la política tiral, nosaltres continuarem amb la
tonica que li he anunciat abans. Creim que aquesta mesura
de donar suport a la pres~ncia deIs nostres empresaris a les
tires, ja sigui a nivell individual o col.lectiu, com s'ha anat
fent fins ara, és positiva. Aixf ho demostren i demanen les
associacions empresarials i, per tant, nosaltres continuarem
amb aquesta postura, independentment del que pugui fer
IFEBAL com a entitat deIs consells. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:

*

Gracies Sr. Triay. Per fixar la posici6 pel Grup Parlamenatir MIXT, té la paraula el Diputar Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA I APARICIO:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Per fixar la posició del Grup MIXT, cosa relativament
facil, avui, després de la intervenció del Diputat Sr. Ramon
Ortila, cre~m que la posició és clara. Hem arribat a una

conclusió, jo diria a dues: Una primera, que lFEBAL és
una an~cdota, pero desgraciadament una trista anecdota;
més que una an~cdota, quasi podrfem dir un cúmul de desproposits que s'han vingut demostrant un darrera I'altre i
any darrera any. Per una altra banda, també - no amb sorpresa, perqu~ jo ens ho imaginavem - descobrim que la mala política tiral és una cosa, és a dir, el que passa a través
d'IFEBAL, i les idees que té la Conselleria de Comer<;, fntimament lligada per una altra banda al comer<;, a la política
firal, va per un altre lloc.
Estam totalment d'acord que s'ha de potenciar aquesta
sortida deIs nostres producles a través deis fabricants, que
s'ha de participar en les fires que es fan a l'exterior i, en
aquest sentit, creim que és positiva la politica que es duu
des de la Conselleria, que hauria d'anar més enfora, pero
vaja, com a primera passa, és positiva. Evidentment, quan
els empresaris a través de Selec Balear, per posar un exempIe referit al cal~t, de Sebime, els bijuters, o, en el cas concret de Menorca, quan els bijuters assisteixen a fires a Mila,
París, Tokio o diverses deis Estats Units, creim que és important que se'ls doni supon perque es faci aquesta política
comercial, pero a<!o és una cosa i, per una altra banda, el
que ja no es pot entendre és que mantinguem aquest COI1sorci anomenant IFEBAL la política del qual va per un altre costal. Dema haurem d'escoltar amb molt d'inter~s
aquesta compareixen~, perqu~ ens agradara saber aquesta
contradicci6 flagrant que hi ha en aquest moment dins el
Govern de mantenir, per una banda, el consorci d'IFEBAL,
sabent que aquesta no és la política de suport als nostres
fabricants i al comerc<; que ens convé.
Aquí hi ha una contradicci6 que s'ha de resoldre de
qualque forma i, en aquest sentit, la veritat és que estam
preocupats, perque s'ha demostrat que en aquests moments
esta en la la mateixa existencia d'IFEBAL. Jo crec que no
és un problema de transformaci6, sinó de la mateixa exist~ncia d'IFEBAL com a tal. Es pot fer aquesta empresa pública, pero evidentment, per fer-la, pr~viament s'haura de
legislar i creim que seria fonamental que es legislés no solament en mat~ria firal, sinó que també seria necessari que
a0 anés fntimamemt lligat amb aquesta legislaci6 que tant
s'ha demanat i tan! s'espera en materia de política comercial.
Per tant, totalment d'acord amb el grup interpe\.lant
quant a una s~rie de qüestions concretes i puntualitzacions
que ha fet entorn a IFEBAL. També ens ha sorpres avui la
res posta del Conseller d'Economia, de parlar d'un di<lleg de
besucs - s'ha enres el Hum, prest s'encendra el vermell - i
he pensat: Ara muntaran la fira del peix. Hom ja s'ho empassa, perqu~ han fet el famós Ba feArt , que vaig tenir ocasi6 de visitar i la veritat és que estic d'acord que es podria
dir en part MallorcArt, perque podria ser AmericArt, AfroArt o venda de formatge de Cabrales, per exemple - cosa
curiosa, es fomenta el formatge de Cabrales i en canvi no hi
havia formatge de Menorca -, la mel de Valencia; bé, podríem dir una quantitat enorme de coses.
També ens preocupa - ja vaig acabant, Sr. President que la responsabilitat de la participació a l'Expo recaigui
precisament en aquesta institució, que caigui en aquest
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consorci que és lFEBAL, perque si per una banda tenim
desconfianc;a respecte del funcionament i d'aquesta anecdota que és lFEBAL, per una altra, evidentment, en fa moltissima de por posar la participació a I'Expo en mans d'aquest
consorcioResumint í ja per acabar, dír que és necessari i urgent que es legisli en aquesta materia de política firal i que
si volem potenciar fires anem a la base, anem a les necessitats reals. Fires com la que es va fer l'altre dia a Menorca
del bestiar, per posar un exemple...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Peralta, vagi acabant, per favor.
EL SR. PERALTA 1APARICIO:
Si; acab tol d'una, Sr. President. A¡;o seria realment el
tipus de potencia ció que s'hauria de fer i que, evidentment,
si es vol fer una mostra mlutica, no es faci en l'epoca que es
fa ni amb l'orientació que li donen, sinó en un altre sentil,
no com s'ha fet fins ara. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Valenciano.
EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
. Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Tornem a ser en aquest plena amb una interpel.lació a
la Conselleria de Comer¡; i Indústria. Voldria recordar que
en el passat per[ode de sessions d'aquesta legislatura, en
una comíssió que es va produir el mes d'octubre o el mes
de novembre, el Conseller - aquest conseller - va anunciar
que vendria al Parlament durant aquest període de sessions
i que ens explicaría la poHtica firal de la Comunitat Autonoma. Jo entenc que el Grup Paralamentari PSM i EEM
hagi posat aquesta interpel.lació, perque evidentment
aquesta compareixenc;a no s'ha produ'it, és a dir, hi ha hagut un altre buir polftic que hauria d'haver omplert aquesta
Conselleria. Hem tengut un buit de política energetica, interpeLlació d'energia, pla d'energia; un buit en política comercial, interpeJ.lació de comer¡;, pla de comer¡;; un buit en
política industrial, interpel.lació d'indústria, pla industrial,
i ara ens trobam amb un buit de política firal.
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ller, fan ganes de riure.
Ara M, quina és la política firal del Govern? On és
l'estrategia deis sectors on nosaltres ens ínteressa incidir?
Com comentava el Sr. Orfila, es tracta de reunir fabricants
i comerciants. De quins sectors? Quins sectors ens interessa promocionar més? No ho sabem. Cap. Quina política tenim? No n'hi ha. Quina és la política que hi ha? Al primer
que arriba li donam una subvenció i si no ve, no hi ha subvenció. Aixó, Sr. Conseller, em permetra que li digui que
voste no ha explicat quina estrategia tenia, no explicat
quins sectors interessava promocionar més o manco i l'únic
que fa es venir aquí i dir que la política es que donarem
una subvencio al primer que arribi, perque la donam a tothom i ja esta.
Nosaltres discrepam d'aquest tipus de política, perquc
creim que no serveix d'una manera eficient els interessos
que pugui tenir la nostra Comunitat Autónoma. Resulta
que la gran part important de la politica firal d'aquesla Comunitat Autónoma la fa una empresa ponent, un consorci,
sobre el qual, ja ho hem dit, el Govern sistematicament cada dia es nega a donar informació, cada dia es nega a donar-Ji transparencia. Durant la passada legislatura, tota 1'0posició - i fins i tot tota la Cambra, en cert moment - eslava
d'acord que la política de fires ha de passar raonadament
per dues qüestions. Primerament, aquesta empresa, aquest
consorci, ha de ser una empresa pública, ha de tenir claredat, ha de tenir transparencia i els comptes han de ser clars.
Segona qüestió, la polftica firal ha de ser una politica raonada, perque nosaltres, Sr. ConselJer, hem de promocionar
els sectors que siguin d'interes per a la Comunitat Autónoma, d'interes per a la Comunitat Autónoma, no per a qualsevol i el primer que arriba.
En aquest sentit, Sr. 'Conseller, jo li he de dir que discrepam totalment de les paraules que voste ha dit. No hem
vist en aquest Parlament una política energetica, no hem
vist una política de comer¡;, no hem vist una polftica d'indústria i avui, Sr. President, tampoc no veim una polftica
de fires. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Valenciano. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té la paraula el Diputat Sr Mesquida.
EL SR. MESQUIDA I GALMÉS:

Avui, jo esperava escoltar aquí quina és la politica firal
del Govern, ho esperava. Voste, Sr. Orfila, diu que donam
subvencions d'una manera aleatoria i per aixo jo esperava
que el Conseller explicas quina és la politica firal del Govern de la Communitat Autonoma, perque encara no ho
sabem. L'únic que sabem és que hi ha 100 milions per a assistencia a fires, molt M, 100 milions per promocionar fires
- que d'aquests 100 milions, atenció, molts van a IFEBAL,
molts - i, per una altra banda, Srs. Diputats, lFEBAL inverteix molt més que aquests 200 milions, n'inverteix un mínim de 700, és a dir que la política deIs 100 milions seus,
comparada amb la política global firal del Govern és molt
petita, els agradi o no és molt petita, perque 100 milions
comparats amb més de 700 milions de pessetes, Sr_ Conse-

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Per fixar la posició del nostre Grup. Jo no sé que ha
passat avui, aquí, pero ha estat una cosa com a catastrófica,
jo tene por que el Sr. Orfila no hagi perdut un paner avui,
si avui mat( s'hagués trobat a la ponencia de la llet, jo no sé
que hagués passat, perque ha dit que la política era catastrofista ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Mesquida, per favor, li prec que fixi la posició ...
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EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS:
Sí, senyor. Que era nefasta, que no estava d'acord amb
el Conseller. Estic d'acord que no estigui d'acord amb el
Conseller, pero el nostre grup dóna suport total a la política del nostre Conseller d'Indústria. Per altra banda, seria
rar que no li donassim, pero jo li diré una cosa: Tampoc no
entraré en el tema lFEBAL, perque el Conseller no hi ha
entrat, pero li diré que els 100 milions de promoció que dóna la ConseIleria d'Indústria no van a lFEBAL, són de la
Conselleria d'Indústria. Per tant, el nostre grup esta d'acord amb la política que du la Conselleria de Comer~ i Indústria en la promoció de les fires i en I'ajuda a les associacions empresarials de Balears. Maldament l'oposició discrepi, Sr. ConseIler, voste continul així, que du una bona política. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Mesquida. Pel tom de replica, té la
paraula el Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Diu el Conseller que dificilment ens podem posar d'acord. Sr. Conseller, difícilment ens entendrem perque no
rallam del mateix tema. Voste parla d'una part de la seva
política, la de donar suport a la participació en les fires exteriors i no ens semblaria malament del tot, pero en realitat ens sembla la política de la repartidora. Una mostra que
no tenen polftica, un simple anar fent sempre a rossec de la
iniciativa del sector, i a0 demostra que no tenen política.
Tenir polftica implica tenir una planificació, tenir una visió
de futur i actuar en aquest sentit incentivant el sector, no
com vostes ho fan.
Parlarem del que no ha parlat. De vegades els silencis
també son objecte de comentario Un exemple del que voste
no ha rallat és lFEBAL, queda claríssim. És un fet que
IFEBAL no entusiasma a ningú, pero cap membre del Govem no se'n vol fer carrec. Ningú no se'n vol fer responsable, pero existeix, ¿o no, Sr. Conseller? És cert el que voste
ha dit i concord amb vos te, com diu el Sr. Forcades, que
voste no és la persona adequada per parlar d'IFEBAL, no
n'ha volgut parlar mai, pero, ¿quin membre del Govem en
vol parlar? A qui ens hem de dirigir? El nostre grup interpel.lava el Govem, continuam interpel.lant el Govem en
materia d'IFEBAL i continuarem parlant d'IFEBAL.
Per exemple, una qüestió concreta de la qua~ no he pogut parlar en la primera intervenció: En un moment determinat - i aixo demostra, precisament, que IFEBAL no causa entusiasme a ningú - es planteja la ampliació de capital.
EIs consells aproven la suscripció de noves accions sense
entusiasme, les caixes intenten no fer-ho, les patronals ni
en volen sentir parlar i és ben logic que sigui així. La poHtica firal del consorci ha estat la d'una autentica ensopegada.
Ara que som prop de les olimpíades, jo pos aria un exemple
esportiu: Em fa I'efecte d'una carrera d'obstacles feta per
un que s'havia entrenat per fer els 100 metres llisos, i així

ha anat acumulant un fracas darrera l'altre.
Quan el Consel\er de Comer~ deia, a la presentació
deis seus pressuposts, que enguany tenia previst dedicar
500 milions a la construcció del nou recinte tiral, nosaltres
l'advertíem, ja conscients d'aquesta valoració que feim de la
política d'IFEBAL: Alerta, Sr. Conseller, és un tema peril\ós. Com a mínim és necessaria la consulta previa, una
consulta seriosa amb els sectors als quals es pretén beneficiar. A Espanya, Sr. Consel\er, hi ha una antentica inflació
de recintes firals i, per contra, una tendencia cada vegada
més accentuada a concentrar les fires en poes certame ns i
als mateixos lloes. No coneixen vos tes els problemes que
passa SEBIME per intentar les dues fires que fa a Men orca, una ja, en aquests moments? La tendencia, Sr. Conseller, era concentrar fires a Madrid, a Barcelona, a Valencia,
a Bilbao i a Saragossa: molt especialitzades, arnés. Pcr que
mantenir lFEBAL? Per que fer fires de forma constant,
aquí? Cregui, Sr. Conseller, que no parlam per parlar. Hem
consultat les associacions empresarials, que encara tenen
més dubtes que nosaItres.
Les empreses de les Illes passen un mal moment, Sr.
Conseller, un moment especialment dclicat, i la promoció
comercial deIs seus productes esdevé una qüestió fonamental per poder afrontar els embats del Mercat Único És més
necessari que mai el suport de l'Administració pública i si
tenim poes recursos és el moment indicat per racionalitzar
com es gasten, en que s'inverteixen. El més important d'aquest any 1992, Sr. ConseUer, no és l'Expo-92, no són les
olimpíades, és que és l'any anterior al 1993, el de I'Acta
Única. És l'any de la preparació de l'Acta Única i a aquesta
qüestió hem de dedicar els esfor~os del Govern, no a balalletes com la construcció d'un nou recinte Ciral que pot esperar o a inversions improductives com la d'Expo-92, en la
qual no sé que hem volgut demostrar.
Hem volgut construir un pavelló al nivell del deis Estats Units o de les Comunitats Autonomes més riques de
l'Estat espanyol. És veritat, en tenim dades i els hi explicaré. Dades concretes: El pressupost de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, 45.000 mílions, en dedica 1.100 a
l'Expo: Comunitat Valenciana, 734.000 milions, en gasta
només 400. Sabem quina quantitat hi haurien de dedicar
els valencians per mantenir la mateixa proporció que nosaltres? Haurien d'haver gastat, en la construcció del paveJló,
13.000 milions de pessetes. Navarra gasta 1.000 milions de
pessetes per construir un pavelló; té 212.000 milions de
pressupost. Castella-La Manxa, 1.000 milions de pessetes
dedicats al pavelló i té un pressupost de 168.000 milions.
Madrid en gasta 636 en la construcció d'un pavelló i en té
331 dedicats al pressupost.
Vos tes no volen parlar de l'Expo i nosaltres tenim
moltes ganes de parlar-ne, perque hem tret els peus del
llen<;ol. Quan un té un pressupost esquifit, com nosaltres,
ha de ser primmirat en les despeses, i el Govem de les Illes
Balears no ho ha estat en aquest sentit, amb una actitud
que contrasta evidentment amb la seva postura inicial d'oposició a acudir-hi. Per quin motiu el President no hi volia
anar? Per quin motiu tenim un munt així de reta lis de diaris on el President fa dec1aracions..dient que no és necessari
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anar-hi i per decidir-ha espera que vengui la maquineta de
convencer de Madrid per dir: Ara sí, ens han obligat a
anar-hi, com declara quan va a Sevilla a inspeccionar les
obres, fa dues setmanes.
Els doblers públics són sagrats, Sr. Conseller, Sres. i
Srs. Diputats, i necessitam prioritzar molt millor les despeses que feim. Si les empreses privades consideren realment
poc interessant aquesta inversió; si, a més, ningú no veia
clara la rendibilitat d'aq uesta obra o d'aq uesta participació
des del punt de vista públic - el President tampoc no li veia
guan li van fer la proposta -, ¿per quin motiu aquest exagerament en la despesa? Sap vos te, Sr. Conseller, quantes vegades podrien anar els empresaris del cal~t a les fires eurapees amb el 10% del que es gasta a l'Expo-9"? Sap el
Conseller d'Agricultura quantes vega des podríem enviar les
produccions agricoles de les Illes a Alimentaria de Barcelona només amb el 10% del que gastarem a l'Expo? No, Sr.
Conseller, Sres. i Srs. Diputats, no te sentit dir que estam
obligats o que, quan anam obligats a un certamen - són paraules que ha prodigat el President - hi anem en la forma
entusiasta com ho feim.
Ha volem deixar ben cIar, i acab, Sr. President: Aquesta és una inversió poc productiva que, a més, ens produini
problemes suplementaris quan acabi la fira . Que en farem,
després, del pavelló? Ho hem demanat al Govern i la contesta és "lue encara no ho han pensat. Són 1.200 milions de
pessetes, Sr. Conseller, 1.200 milions ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Orfila, li prec que vagi acabant i, a més, li vuIl fer
constar que entenc que no fa ús d'aquest torn de replica
com pertoca.
EL SR. ORFILA I PONS:
Sr. President, acab només amb dues xifres: 1.200 mi!ions de pessetes en sis mesas, 200 milions cada mes, 6 mi!ions i mig cada dia. No s'ho pot permetre el Govern, no
ens ha podem permetre els ciutadans de les Illes. Gracies,
Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Per al tom de contrarreplica, té la
paraula el Sr. Triay.
EL SR. CONSELLER DE COMER<; O INDÚSTRIA
(CristOfol Triay i Humbert):
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Sr. Orfila, es posi tranquil. Dema hi ha una compareisobre l'Expo i alla vosté podra demanar, alla li explicaran el pressupost previst, que s'ha fet, que hi ha previst,
com ha d'acabar i amb quin pressupost, imagin, es tancara
l'anada a l'Expo i el seu manteniment.
xen~

Jo mantenc que la política que es duu des de la Conselleria d'lndústria d~ suport als sectors és la que pertoca i
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que no es veritat a¡;o que donin la subvenció al primer que
arriba. Nosaltres tenim uns criteris i en funció de l'estand,
en funció del tipus d'exposició, de si és nacional o internacional, etc., donam el tipus de subvenció adient. Entenem
que l'assistencia a fires com Expoealzado, com Iberpiel, a
Düsseldorf, a Frankfurt, etc., és una política correcta que
fins ara s'ha anat fent des de la Conselleria i esperam potenciar-la, No és una política de repartidora, és una política
que cala i que amb el reconeixement deis sectors, d'agrupacions com Selee-Balear, Bloc Balear, SEBIME, Associació
de Fabricants, etc., creim que hi ha una relació important
entre Conselleria i les associacions pertinents.
Per tant, nosaltres continuarem. A pesar que vostes
creguin que no és aixi, nosaltres continuarem amb aquesta
política, que creim que és I'adient. La política d'ajudar els
empresaris per tal que puguin sortir a l'exterior a mostrar
els seus productes creim que és la millor que podem fer i,
per tant, al marge del tema d'IFEBAL, sobre el qual vostes
tenen altres mesures perque es faci una compareixen~ deIs
responsables d'aquesta entitat, nosaltres continuarem amb
la política que creim que és la millor per a la Comunitat.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gnlcies, Sr. Triay.
IV.1) PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM.
24/92, PRESENTADA PEL GRUP PAR LAMENTAR I
SOCIALISTA, RELATIVA A CREACIÓ DEL PLA
D'INVERSIONS CULTURALS DE LES ILLES BALEARS.
EL SR. PRESIDENT:
Passam al punt IV de l'Ordre del Dia, que és el corresponent a proposicions no de llei, comen<;ant per la núm.
24192, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a creació del Pla d'inversions culturals de les IlIes
Balears. No s'hi ha presentat cap esmena i té la paraula en
nom del grup proposant el Diputat Sr. Pons.
Farem lectura del contingut i la part concreta de la
proposició no de !lei:
"El Parlament de les Illes Balears acorda:
1.- El Govern de la Comunitat Autonoma, en el ter mini de sis mesos, elaborara el Pla d'inversions culturals de
les Illes Balears.
2.- La Conse!leria de Cultura, Educació i Esports, a
través de la Direcció General de Cultura, tendra la responsabilitat d'elaborar el Pla d'inversions culturals de les Illes
Balears i d'impulsar-ne l'execució.
3.- El Pla d'inversions culturals de les Illes Balears es
coordinadament entre el Govem de la Comunitat
Autónoma, els consells insulars i els ajuntaments.
finan~ra

4.- L'objectiu fonamental del Pla d'inversions culturals
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de les Illes Balears sera la creació d'una xarxa de serveis
culturals estesa a tots els municipis i nuclis de població de
les Illes. Donara tracte preferent als territoris que presentin majors deficits d'infrastructura cultural amb la finalitat
d'impulsar la protecció i recobrament del patrimonio EIs
projectes d'infrastructura cultural que plantegin la restauració d'elements de valor histÓrico-cultural tendran prioritat sobre les obres de nova planta".

versions culturals contrasta d'una manera flagrant amb tota
una serie d'actuacions per a les quals mai no té manca de
pressupost, comen<;ant per l'aparat publicitari, que tots (;0neixem, i tota una serie d'activitats que ja es varen debatre
aquí quan hi va haver el debat de pressuposts. Activitats
que practicament tenen un sentit molt escas o no en ten en
gens tenen una dotació realment milionaria; em referesc
concretament a experimentacions educatives, etc., etc., no
ho repetiré.

Té la paraula el Sr. Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Dia 15 de juliol del 1987, el candidat a la Presidencia
de la Comunitat AutÓnoma, Sr. Gabriel Cañellas i Fons, va
manifestar dins el programa cultural que "la labor del Govern consistira a posar en marxa els mitjans necessaris per
desenvolupar i satisfer la demanda cultural de la nostra societat", i va concretar d'una forma bastant precisa: "Per
aconseguir-ho - deia el Sr. CañeUas - durem a terme una
serie de mesures concretes: Potenciar una xarxa de locals i
de cases de cultura, amb la finalitat que tothom pugui participar realmenl de les activitats culturals".
Ha plogut bastant des del 1987; no sé si s'han fet moltes cases de cultura, aixó ja seria una altra .qüestió. El cert
és que en aquest moment a les Illes Balears - repassin el
_pressupost de cultura, 3.026 milions de pessetes - no hi ha
ni una sola pesseta que empari aquesta afirmació del aleshares candidat i avui President de la Comunitat Autónoma,
Sr. Gabriel Cañellas i Fons. Que en feren de les neus d'antany? Es varen fondre? Que s'ha fet de les paraules d'antany? El vent les s'endugué, peró varen quedar sortosament
al Diari de Sessions.
La Comunitat AutÓnoma de les Illes Balears té obligació, com a poder públic, de donar compliment a l'article 9
de la Constitució, que diu que els poders públics fomentaran la participació dins la cultura, cosa que també recull
l'article 9 del nostre Estatut. Tenim obligacions constitucionals i estatutaries. Cada vegada que pujo en aquesta tribuna ho record puntualment; tenim competencies, es diu a
l'explicació previa d'aquesta proposició no de llei. L'article
10.21 ens dóna competencia exclusiva sobre el foment de la
cultura, l'article 13.1 sobre la cultura autÓctona, etc.
El tema és de pura voluntat política. Tenim diners?
Tenir diners, per a que? Per a cultura? Per a inversions culturals? No n'hi ha cap. 3.026 milions. Ni una pesseta en
materia de completar la creació de la xarxa d<fcases de 10cals de cultura de les Illes Balears, en primer Uoc, no perque es demani des d'aquesta tribuna, cosa que es fa, sinó
per donar compliment a les afirmacions que va fer el Sr.
Candidat, aleshores, Gabriel Cañellas i Fons, dia 15 de juliol del 1987. Es va accedir a la presidencia de la Comunitat
Autónoma en base a unes propostes determinades que en
aquest moment s'han abandonat totalment.

La manca de dotació, l'abandonament que practica la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports en materia d'in-

-

.

Dins l'articulació de les Illes Balears, el Govern de la
Comunitat AutÓnoma i la ConseUeria de Cultura en concret tenen 1'0bligació de dur endavant la previsíó de l'article 40 de I'Estatut, que és la coordinació de les activitats
deis consells insulars en tot alIÓ que pugui afectar els ínteressos de la Comunitat AutÓnoma. Com saben vostes, la
majoria d'iniciatives que hi ha hagut en materia de creació
d'inversions culturals han estat molt més deIs consells insulars que de la Comunitat AutÓnoma, que ha brillat - encara
brilla - per la seva absencia.
Quin és el resulLat de lota aquesta actuació? Esper,
Sra. Consellera, que si li han explicat que totva molt bé,
que a Menorca la xarxa ja s'ha completat, que a Mallorca
practicament també, no oblidi, perque seria una cosa molt
preocupant, que hi ha unes illes, Eivissa i Formentera, que
es troben en una situació tercermundista. Si en temps passats era comprensible que en un moment de miseria - la veritat és que els recursos eren practicament escassos o nuls era molt dificil tirar endavant la construcció de cases de
cultura, pero des del moment que aquests territoris insulars, Eivissa i Formentera, també en entrat dins una dinamica economica positiva, fins i tot amb problemes de creixement excessiu, és hora que el desenvolupament econÓmic
vagi paral.lel al tema de la cultura.
No obstant aixó, la cultura, com el bon vi, és una cosa
que madura a poc a poc; d'avui a dema, un poble no pOl
passar a tenir un nivell cultural molt superior. Es necessaria, en primer Uoc, la creació d'una infrastructura; es necessaria una labor constant i, al cap de molts d'anys, es produeix un canvi de mentalitat, les noves generacions es van
formant, etc., i aleshores hi ha un canvi cultural. Les Pitiüses no han duit endavant la modernització cultural en bona
part per la manca d'actuació deIs poders públics i el poder
públic responsable davant aquest Parlament és el Govern.
No han actuat d'una manera adient, no volen actuar encara, enguany no hi ha ni una pesseta del pressupost destinada a rompre amb el tercermundisme cultural de la infrastructura que tenen a Eivissa í Formentera i, per tant, aixo
és una sítuació que s'ha de denunciar com un atemptat flagrant a les disposicions constitucionals i a I'Estatut, que
ens obliguen a garantir la participació de tots els ciutadans
dins el món de la cultura.
Quin és aquest panorama de les Pitiüses? Quines cases
de cultura hi ha? A Eivissa vila, cap; a Sant Josep de sa Talaia, cap; al nucli de Sant Jordi de ses Salines, dins aquest
municipi, cap; a Sant Antoni de Portmany, cap; a San Rafel
de la Forca, dins aquest municipi, cap; a Sant Joan de Labritja, cap; a Santa Eularia del Riu, amb els seus nudís de
Jesús i Puig d'en Valls, cap; a Formentera, tant a Sant
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Francesc com a Sant Ferran, cap, i acab perque a les Pitiüses no hi ha més territorio No hi ha una sola casa de cultura.
Com podem sortir d'aquí? Com podem millorar, perque es pot millorar, la infrastructura de Menorca? No sigui
tan triomfalista, el fet que hi hagi quatre parets no vol dir
que hi hagi una casa de cultura en funcionament; n'hi ha
que funcionen i d'altres que no funcionen tant. A Mallorca
hi ha una xarxa cultural important, pero - ho sabem perfectament; ho sap la Consellera de Cultura del Consell Insular
de Mallorca - tenim més demandes que possibilitats d'atendre-les amb el Pla d'inversions culturals que fins ara duen a
terme el Ministeri de Cultura, el Consell Insular i els ajuntaments, pero aquest Pla d'inversions s'acabara i ens trobarem que passarem a una política d'encefalograma pla en
materia d'inversions culturals.
Ja que hem parlat de les Pitiüses, aprofitant que hi ha
un Conseller de Cultura que sol intervenir en aquesta materia, jo voldria suggerir particularment als disputats de
tots els colors polítics de les Pitiüses que tenguin present
que aquest Pla d'inversions culturals tracta de millorar el
nivell cultural de Mallorca i de Menorca, pero que en el cas
de les Pitiüses crec que es tractaria d'un vertader acte d'alliberament de la incultura. Jo voldria convidar precisament
el Sr. Joan Mari i Tur, que sol tenir uns debats certament
acalorats amb aquest diputat, a passar la historia amb un
signe POSttiu almenys en aquest respecte. Jo vull que les Pitiüses s lrtin de l'endarreriment, de la miseria cultural més
impresentable, que ara conviu, Sr. Marí, amb una situació
d'expansió o d'un alt nivell ec')nomic, i aixo casa molt malament. Jo el convid, si arriba el cas - si intervé - a armar-se
de coratge i davant Madrid o davant el Consolat de Mar,
ens és igual, a ser, si pot, el Bolívar cultural d'avui d'Eivissa
i Formentera. Moltes gracies.
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de la Diputació provincial, gracies als consells insulars es
va millorar un poc aquesta manca de pla d'inversions culturals a les illes de Mallorca i Menorca, peró els eivissencs,
els mesquinets, retardats de tota la vida, pel que es veu ens
trobavem molt endarrerits, pero continuam igual, a Eivissa
i a Formentera.
Jo he de dissentir d'aixo, perque fins i tot admetent
que aquest relatiu retard ancestral en l'aspcte cultural d'Eivissa i Formentera hi continua essent, relativament, quant
a aquest endarreriment, i no ho dic perque hagi tengut tantes responsabilitats de govern en el ConselI Insular, ho dic
en defensa d'una institució que des del primer moment ha
fet coses en aquest aspecte, en continua fent, afortunadament, i crec que si el que vol aquesta proposició no de llei
és que els conselIs insulars tenguin aquest protagonisme i
aquesta feina afer, i per una altra banda invoca l'article 40
de l'Estatut, que diu que la coordinació de les activitats
deis consells insulars en tot a110 que pugui afectar els interessos de la Comunitat correspondra al Govern, fa un poc
de por aquesta mena d'involució que pugui suposar aixo, i
no és que vulgui comparar el Govern de la Comunitat Autonoma, ni molt menys, amb el que era la Diputació provincial, pero escolti: On anam?, o sigui, que no podem estar d'acord amb el plantejement.
Aquesta feina que fan els consells insulars i els ajuntaments en col.laboració-amb el Ministeri de Cultura jo crec
que hi ha d'esser. Que el Govern de la Comunitat Autónoma també ha d'intervenir i ha d'ajudar en aquest respecte?
Sí, pero no substituint o, com diu aquí, coordinant d'una
manera molt paternalista l'activitat deIs consells insulars.
En aixó, torno a repetir que jo no hi puc estar d'acord, perque, com he dit al principi, redaccions sí, pero no estam
d'acord en absolut amb algunes formes de redacció, hi tenim reticencies.
•

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari
MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Vidal.
EL SR. VIDAL I JUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
La veritat és que jo pensava escoltar abans alguna replica deIs responsables del Govern per prendre una postura
quant a la votació, pero pel que fa a l'exposició del Sr. Pons
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, sí que voldria fer
una serie de matisacions, perque de veritat jo som partidari
de redaccions, com ell ha propugnat una redacció quasi per
a Eivissa i Formentera en l'aspecte cultural, pero a algunes
formes de redacció, francament, hi tenc bastant de por. Per
que?

Jo sé, i ell ho ha confirmat, que hi ha aquest Pla d'inversions culturals del Ministeri de Cultura a través deis
conse11s insulars i els ajuntaments. Per una altra banda, el
Grup Parlamentari SOCIALISTA, per boca i esperit del
Sr. Damia Pons - perque, per descomptat, per l'exposició
de motius no importa dubtar de qui és el pare de la criatura
- ens proposa, després de dir que després de la d~saparició

Per tant, nosaltres, després de sentir els proposits que
té el Govern, si és que intervé en aquest tema, com que qui
calla atorga, si d'alguan manera el Govern també fa desistiment d'alguna cosa - pero ho torno a dir: de suport, de col.
laboració, no de fiscalització - podríem estar d'acord amb
alguns punts, sobretot els tres primers, de la proposició no
de llei. Si no és així, si les coses continuen com nosaltres
hem pogut deduir de la seva intervenció, el nostre grup
s'abstendra en aquesta proposició no de llei. Torno a repetir que encara no avan<; una determina ció de vot, perque
esperam les altres intervencions per poder deduir quina sera la nostra postura definitiva. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari PSM
i EEM, té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas.
EL SR. LÓPEZ I CASASNOVAS:
Gracies, Sr. President. Sr. Portaveu del Grup SOCIALISTA Sres. i Srs. Diputats.
Jo crec que el tema d'aquesta proposició no de llei
hauria.de ser reflexionar sobre una altra manera d'entendre
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la política cultural. Una altra manera d'entendre la política
cultural, no ja com a instrument partidari, sinó com un terreny de diiHeg, de cooperació i d'entesa. La cultura, almanco per a nosaltres, que som gest d'esquerres i nacionalistes,
no és només la materia de la qual s'ocupa el departament
de la Sra. Munar o allo que un día va provocar el fastic o
els ois del Sr. President Cañellas. La cultura és la dimensio
on pren tot el sentit el nostre projecte polític per a les Illes
Balears.
La cultura ha estat definida com l'espai de llibertat on
hi ha una relació entre persones i unes persones que es relacionen amb el seu entorno Nosaltres volem, i per ac;6 trebaila m, aconseguir unes formes de vida i de convivencia en
les quals la llibertat no aparegui només com un principi lapidarí, sinó com una facultat real i plena de tota persona,
on cadascú no es trobi determinat tant pel seu entorn com
per la seva capacitat de coneixer el seu entorn, el seu país, i
de transformar-lo. Per ac;o, cal tenir a l'abast les eines que
han de permetre determinar-nos nosaltres mateixos i transformar la nostra vida.

Des d'aquesta concepció, quin ha de ser el paper de
l'Administració? No dic l'Administració autonomica, dic
l'Administració en conjunt. Aquest objectiu d'aconseguir
persones i comunitats amb el maxim de maduresa cultural,
és a dir, amb el maxim de capacitat crílica, i, en conseqüencia, també amb el maxim de capacitat d'autonomia respecte
de tuteles, incloses les tuteles i les subvencions deIs aparells estatals, sigui Ministeri, sigui Autonomia, sigui Ajuntament, sigui n consells insulars.
Nosaltres, Sra. Consellera, senyors del Govern, voldrfem veure instaurada en aquesta Comunitat no ja una democracia cultural - la qual cosa és una utopia, pero una
utopia necessAria, eh? -, sinó uns projectes de democratització de la cultura, i per ac;6 cal tenir instruments, cal tenir
eines. Com deia el President Tarradellas, és molt més important que fer llibres o regalar xandalls, fer pedra, construir estructures solides, construir coses que superin la vida
de les persones i enganxin projectes col.lectius.
Ido bé, aquesta política cultural de llarg abast exigeix
inexcusablement la cooperació entre les administracions,
bAsicament deis ajuntament perque estan prop deis ciutadans i han de donar res posta a les necessitats immediates
de la població, pero des deis nivells superiors és important
que es tengui en compte aquest fet i que se li doni el tractament degut. Una determinada acció des deIs nivells superiors de l'Administració sobre una realitat local, fent abstracci6 de ['existencia del govern municipal i de la realitat
del municipi com a norma, no és justificable, mt al contrari. Pot ser una via molt rendible cap a la capitalització partidAria i electoralista del fet, pero al nostre entendre constitueix una dilapidació escandalosa deIs escassos recursos públics en accions clientelars que composen una política cultural incoherent, sense nord, sense continuHat dins la realitat local, i fins avui, lament haver-ho de dir, pero crec que
ha estat més tost regla general que no pas excepció aquest
procedir per part del Govern que ha tingut la responsabilitat de governar les Illes Balears durant ja molts anys.

Consulta previa i obligada en les intervencions. Consulta previa de l' Administració autonomica, pero també
consulta previa del Ministeri de Cultura de l'Administraci6
central, cal dir -ho, a hora d'invertir. Consulta previa als
consells insulars; els consells insulars, consulta previa als
ajuntaments, i d'aquesta manera coordinar, cooperar, planificar, exercir, en definitiva, allo que voldríem que fos una
acció comuna. No volem plans com els d'inversions V Centenario, ho hem de dir d'una manera cIar, on darrera una
planificació típica d'un pla d'obres i serveis hi ha una realitat escassa d'inversions, pero tampoc no volem aquestes intervencions arbitraries i alllades a les quals ens tenen acostumats massa vegades els plans, entre cometes, d'inversions
en materia esportiva o cultural de la Comunitat AutOnom<l
i deIs consells insulars.
Donarem suport a aquesta pro posta, no ho dubti. És
positiva, és important per fer una altra manera de política
cultural. El Pla d'infrastructures que demana el Grup SOCIALISTA entenem que ha de ser una acció mancomunada i progressiva d'equipaments que tengui en compte la realitat, que estableixi un sistema de prioritats i la garantia
d'avanc;ar cap a un model equilibrat. El Sr. Pons ja ha parlat deIs desequilibris en materia d'equipaments culturals
que es troben dins la nostra Comunitat Autonoma, i no em
facin posar exemples, eh? la n'ha posat alguns el Sr. Portaveu del Grup SOCIALISTA, pero també podríem esmentar inversions per construir o per ajudar a construir un observatori astronomic en un municipi com el de Costitx,
amb l'únic criteri o l'únic argument de dir que el cel de
Costitx és un deIs més clars del món. Em sembla que si
anam per aquí no farem més que política de camuflatge.
Tampoc no val dir que entre tots ho farem tot, no es
tracta de responsabilitzar ningú i quan surt un foc anar a
apagar-lo rapidament entre tots. Es tracta d'acabar amb la
confusió, es tracta de responsabilitzar cada administració
d'allo que li pertoca i garantir la participaci6 de totes les
administracions de forma mancomunada. Polftica de convenis vol dir ac;6, a~o vol dir una política de concertació i a0
vol dir, també, l'existencia de serveis de suport, serveis supramunicipals que permetin als municipis menys afavorits
o amb menys disponibilitats gaudir d'una estructura, d'una
xarxa de tecnics de so, de Hum, empostissats, carpes, fans
d'exposicions ambulants. Demali demanaré, Sra. Consellera, avui no ho faig, per que les activitats de celebració del V
Centenari del Tirant no han estat degudament territorialitzades, si més no.
Acabar, idO, amb totes aquestes situaciolls, exigeix una
política diferent, i acab: El Pacte cultural, Sres. Diputades i
Srs. Diputats, va ser una una gran ocasió perduda, una ocasió que va néixer amb una copa de xampany, amb una proclama ció oficial a la qual hi van assistir presidents de consells insulars, alcaldes de municipis més populosos de les llles, i era una esperanc;a. A I'enterrament del Pacte cultural, oficiós i vergonyant enterrament, sense esqueles, ni les
blanques esqueles oficials ni les negres i or de la Conselleria, no hi ha anat ningú. El Pacte cultural és un cadaver a la
intemperie. El Pacte cultural, que continua essent una gran
necesitat a la nostra Comunitat Autonoma, és probablement I'ocasió perduda, la_ situació desitjable q!le, llevat de
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l'Orquestra de les IlIes Balears, poca cosa més ha donat per
a la nostra Comunitat Autonoma. Cal, ido, Sres. i Srs. Diputats, una nova manera de fer política també dins I'ambit
cultural. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. López i Casasnovas. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té la paraula el Diputat Sr. Marí i Tur.
EL SR. MARÍ 1 TUR:
Gnlcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Hi havia aque!l escriptor !latí, crec que era Ciceró, que
deia que era convenient que els homes que es dedicaven a
la política fossin !liures d'odi i de venjangt. El proponent
d'aques ta proposició no de !lei sembla que no seria del gust
de Ciceró, perque sembla que l'embarga un especial esperit
d'od i i de venjangt cap aqu ella terra que jo, que nosaltres
més es tim am. No puc comprendre de cap manera co m es
poden permetre aques tes lIi berta ls, qu e afortunadam ent
ofereix aquesta tribuna, i enca ra menys puc comprendre
co m els scus companys de Fo rmente ra i d'E ivissa no li han
romput la ca ra.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Marí, li prec que retiri aquesta darrera expressió
que ha emprat.
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que posi Casa de Cultura o si basta que alla dins es faci cultura. Diumenge passat, a les vuit de la nit, vaig assistir a la
inauguració d'una casa on s'hi fa cultura, tant m'és si hi ha
la inscripció de Casa de Cultura com si no hi és, una casa
on hi ha el grup de folklore, una casa on hi ha els vells, una
casa on hi ha els joves, una cosa on hi ha dos bars, una casa
on hi fan conferencies, on hi fan cinema. És al municipi de
Sant Josep de sa Talaia, prenguin nota.
Formentera té una altra casa on es fa cultura, una casa
que va pagar el Consell d'Eivissa i Formentera i que és del
Consell d'Eivissa i Formentera, encara que l'Ajuntament
de Formentera cedís el terreny. O és que vos te vol, repetese, que perque sigui una casa de cultura, s'hagi de posar
Govern Balear, Conse!l Insular o Ajuntament de Campanet, Casa de Cultura? Siguem una mica més seriosos i quan
parla m des d'aquí sapiguem exactament que deim. Ja que
voste ha parlat d'Eivissa, li aniré anomenant un municipi
darrera I'altre: Municipi de Santa Eularia, al carrer de Sant
Jaume també té una casa on es fa cultura i quan s'hi fa tanta cullura que no hi caben van davanr, al Cine Espanya. A
mi m'és igual que sigui del Consell, del Govern balear o de
I'Ajuntament i no em preoucpen els consellets que li puguin donar els seus ve'ins. Sant Joan de Labritja, del qua!
municipi és regidor i primer tinent batle el seu assessor geografic del costat, té una altra casa on es fa cultura, en
aquest cas al poble de Sant Vicent de sa cala, on diumenge
passat a les vuit de la nit es va fer un gran festival precisament patrocinat pel Conselllnsular d'Eivissa i Formentera,
i aixf podríem seguir esmentant pobles, pero Jo no el vull cansar massa.

EL SR MARÍ 1 TUR:
Sí, Sr. President, la retir. La cultura no és qüestió de
cases, perque en aquest cas sí que ens gunya voste. Cases de
cul1ura i punts suspensius. Aquí podríem fer un discurs cultural tan filosofíc com es vulgui, jo aquí en tenc un de preparat per si el temps m'ho permet, pero, Sr. Pons, tranquil.
lament i assossegadament jo Ji demanaria que deixas les Pituüses tranquil.les; que en tot cas, ho fes extensiu, perque,
que jo sapiga, vos te no ha estat triat per cap deis municipis
de Formentera i d'Eivissa per ser diputat, encara que sé
que som disputats de les Balears, pero ja que voste vol
treure les Pitiüses cada vegada que surt aquí - supos que no
aconseguira fer-me sortir de punt - li recomanaria que el
diputat que parla també li donas lli<;ons de geografía, perque Sant Rafel de Farca, que voste ha esmentat com a municipi, no és tal municipi. Ho ha dit i podem escoltar la cinta que estara a la nostra disposició. El municipi de Sant
Antoni de Portmany el formen Sant Rafel de Forca, Santa
Agnes de Corona i Sant Mateu d'Albarca, i punt. Vu!l dir
que aprengui un mica de geografía abans de venir a parlar a
fora casa.
De que ens parla, vos te? D'alliberament de la cultura.
Miri, Sr. Pons, cada poble té la cultura que vol, la cultura
que vol i no la que voste vol que tengui. Hi haura pobles
que els aniran molt bé les cases de cultura, a Eivissa també,
pero voste menteix repetidament i reiteradament. Diu que
a Eivissa no hi ha cap casa de cultura. A mi m'agradaria saber que entén voste per casa de cultura. Si per tenir una casa de cultura ..
és necessari que hi hagi una gran inscripció

Voste ha fet el seu discurs dient que les promeses del
Sr. Cañellas no s'havien complit. Si el!lum no s'encén, jo li
llegiré aquests folis que he preparat perque s'adoni que les
promeses del Sr. Cañelles s'han complit bastant millor que
les promeses del seu cap de Madrid. Voste diu que ha plout
bastant a les Illes Balears, estic d'acord, a Mallorca hi plou
una mica més, aixo és ben cert, no solament metereologicament, sinó també en cases de cultura. No em sap mica de
greu, ho reconec i don les gracies al Sr. Vidal, que en
aquest cas ha estat més pitiús que el seu assessor geogrMic,
que a Eivissa no hi ha plogut el que ha plogut a Mallorca i
a Menorca, pero nosaltres no en tenim la culpa. Cregui i
estigui segur que aquests quatre anys farem malta feina,
bastant més de la que es pugui fer on voste mana.
Que s'ha cregut, vos te, qua n diu que la situació d'Eivissa és tercermundista? Que s'ha pensat? Li hauran de
créixer els cabells quan li digui d'una vegada per totes que a
Eivissa som del mateix món de voste, per bé que, afortunadament, d'una altra illa. Jo mai no m'atreviria per res del
món a insultar Mallorca, mai, i a vos te no sé com no li cauen els poes cabells de vergonya, és que no sé com li he de
dir, Sr Pons! Deixi els d'Eivissa tranquils, que ja ens manejam nosaltres mateixos! No es preocupi, pero, que no aconseguira fer-me enfadar, perque ja hi estic.
(Rialles).

Sr. Pons, cregui que realment em fa bastant de llastima
el concepte, per vos te, no per nosaltres. Jo estic molt orgu-
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116s de la meya terra, de la meya cultura, deIs anys que fa
que treballo per a aquesta terra, que és una terra tan culta
com Mallorca o com Menorca, el que passa és que som diferents. No vulgui vos te fer-nos tots socialistes, culturalment parlant. Dit aixó, ja que s'ha enres el llum groc, no
em queda més que recordar-li que aquest pla que voste presenta no em sembla massa adient per la senzilla raó que, tenint en compte que ara s'ha acabat o és a punt d'acabar-se
el V Centenari, i a vostes, al seu partit i al seu Govern tot
aquella ma de 33% per a ajuntaments i Govern i consells
insulars és a punt d'acabar-se, ara el que volen vostes és
que aquest 33% que pagaya el Govern l'hagin de pagar els
ajuntaments i els consells insulars. D'aquí una estoneta li
ho diré. Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Marí. Per al torn de replica, té la paraula
el Sr. Pons.
EL SR PONS 1 PONS :

tengui en compte que es parla que els municipis que ten en
menys capacitat económica, lógicament de vegades no poden aportar el 33%; hi ha municipis que no tenen capacitat
económica per dur endavant una obra determinada.
Quant a certes expressions emparades en Ciceró, jo he
fet sis cursos de llatí i he llegit el Sr. Ciceró en llatí. ]0 crec
que el darrer que hem de fer és tirar-nos els classics pel
cap, perque jo ni tenc odi, ni venjan~ ni cap d'aquestes
pel.lícules referent a les illes d'Eivissa i Formentera. A mi
m'interessa una cosa i voste ho sap perfectament, el que
passa és que voste es traba en una situaci6 molt difícil. Es
traba, precisament, en uns territoris que tenen deficits culturals importants i la seva missi6 és acabar amb aquests deficits; convencer el seu partit, que té una escassa sensibilitat
cultural, perque li posin doblers a les partid es pertinents
del Consell Insular, ajuntaments i Comunitat Autónoma
perque s'acabi aquest tercermundisme. Aixo és el seu problema, i quan un grup polític - en aquest cas, el socialista,
peró podria ser qualsevol altre - planteja aquí la necessitat
d'anivellar culturalment les Illes Balears, que passa? Que
voste ...

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
(Aldarull a la sala)

Sr. Mar!, es posi tranquil i parlem de cultura; si hem
de parlar d'altres coses! Parlen de cultura, del Pla d'inversions culturals de les Illes Balears, del sentit que té precisament aquest pla per a les illes d'Eivissa-i Formentera. ]0
crec que quan un surt aquí s'ha d'haver llegit bé la lletra i,
- logicament, l'esperit que informa la lletra. No pot ser més
cIar, l'apartat 4 diu que el Pla d'inversions culturals per a
les Illes Balears donara tracte preferent als territoris que
presentin majors déficits d'infrastructura cultural, i el cas
de les illes d'Eivissa i Formentera és un cas clarfssim.

EL SR. PRESIDENT:
Prec als Diputats que guardin silenci.
EL SR. PONS I PONS:
Escoltin, som al Parlament de les Illes Balears, no som
a un cafe.
EL SR MARI 1 CALBET:

El Sr. Cosme Vid al ha sortit explicant que s'havien fet
coses. CIar que es varen fer coses, pero és que el punt de
partida, la situaci6 social, la situació cultural no és igual a
totes les Illes. L'illa més avan~da culturalment no és precisament Mallorca, la que té la infrastructura més completa
és Menorca; té una tradició cultural, té un comportament
fins i tot de sociologia política diferent, més equilibrat. Per
que? Perque és una societat més petita, pero amb unes
mentalitats més avan~des, és així. ]0 som mallorquÍ i no
em sap gens de greu reconeixer que la societat menorquina
presenta uns signes de modernitat més anteriors - en
aquest moment s'anivellen més - que l'illa de Mallorca. El
darrer que jo faria seria invocar en nom d'un patriotisme
local la defensa deIs prapis defectes. Aixó és com aquell
que se sent tan orgu1l6s del seu país perque és d'Australia i
hi ha cangurs. És un fet constatable que n'hi ha, peró res
més; si en lloc d'haver-hi aquests animalets hi tia unes deficiencies, no estiguin orgullosos de les deficiencies!
Si avui voste té l'avinentesa de manifestar i de pressionar dins el seu mateix grup perque aquest Pla d'inversions
culturals, que no vol que els ajuntaments i els consells insulars paguin el 33%. Voste veig que per parlar així mateix
se'n desfa, peró llegir ja no tant, perque si s'ha de fer entre
el Govern de la Comunitat Autónoma, que assumeix el paper de l'Estat perque és el titular en exclusiva de la competenc:ia cultural a les Il1e~ Balears i hi posa el 33% ? més,

(Frases inaudibles).

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Marí, no té ús de la paraula, per favor. Continul, Sr
Pons.
EL SR PONS 1 PONS:
En el cas que voste ha dit, ha intentat treure un exempIes per dir: No, aquests desert cultural, d'infrastructura, de
cases de cultura, no és tal. Miri, un cine particular on s'hi
fan actes culturals és una casa de cultura, és el cas de Santa
Eularia, voste ho sapo Un teatre parroquial, el cas de Sant
Vicent de sa Cala, és una casa de cultura equiparable al que
entenem a Mallorca i a Menorca - i també a Eivissa i a Formentera, per que no? -, pero ha de ser una casa de cultura:
Un edifici públic, normalment de titularitat municipal, finan~t en la seva infrastructura - aixó és la praposta - per
l'ajuntament corrresponent, pel Consell Insular corresponent i per la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, i
quan tots els nuclis tenguin aquesta infrastructura, alla dins
es podran desenvolupar unes actuacions culturals - exposicions, audicions de música, el que vulgui - a través d'uns
programes d'actuació.
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Aixo és la proposta. El que no comprenc és que un pla
d'inversions culturals destinat precisament a les zones més
desfavorides provoqui determinades actuacions que m'agradaría que no es tornassin a repetir en aquest Parlament.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gn)cies, Sr. Pons. Intervencions dins el tom de contrarreplica? Té la paraula el Sr. Man.
EL SR

MARf 1 TUR:

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
AqUÍ s'ha parlat de sociologia de Menorca, de Mallorca; jo també hi afegriria d'Eivissa i Formentera. Com s'ha
dit molt bé, Menorca té la seva sociologia propia deguda al
substract i adstract que ha tengut alllarg de la historia. Mallorca també té la seva propia; Formentera i Eivissa, igual.
No vulguem igualar-nos, deixem que cada poble tengui la
seva personalitat i no vulguem imposar des d'aquí el que ha
de fer cada poble. Jo estic molt d'acord que des d'aquí es
vulgui propiciar, esper que ben intencionadament, el millor
per a cada un deIs nostres pobles; el que no pot ser és que
ho vulguim imposar, i que ho vuIguem imposar amb comparacions adioses i amb comparacions que no són de gaire
categoria intel.lectual, ans al contrari, propies de gent que
no té es tudi ni carrec público
Dit aixo, nos al tres no tenim cap inconvenient ni un,
des de la sociologia, la idiosincracia, la manera de ser nostra, que en el cine Espanya de Santa Eularia, que vos te acaba d'esmentar, s'hi facin actes culturals una i una altra vegada. A nosaltes ens és igual que una casa de cultura l'atengui una entitat bancaria, un ajuntament, un consell o la
parroquia, perque des de les institucions públiques no tenim cap inconvenient ni un a ajudar a tota aquella persona
o entitat que treballi per a la cultura, sigui blanca, negra,
catolica, evangelista, de dretes, d'esquerres, de banca o del
que sigui, que quedi ben elar. Nosaltres no defallirem aquí
ni enlloc perque el Govern de la Comunitat Autonoma - i
en aquest cas, la Conselleria de Cultura - porti cap als consells insulars el major nombre possible de sous, que és
d'ón, afortunadament o desgraciadament, surt la cultura,
pero no ens fa cap falta que voste ens vengui a dir de quina
manera ha hem de fer.
Nosaltres ho sabem fer i ho sabrem fer més bé que ningú, i ha hem fet alllarg d'aquests nou anys de la Comunitat
Autonoma. Que no ho feim d'acord amb com vostes voldrien? Afortunadament i evidentment que no. Només faltaria aixo! Nosaltres som aquí amb majoría perque la gent
vol que facem el que nosaltres hem demostrat que sabem
fer i som capa~s de fer. Si la seva poUtica cultural hagués
estat del gust del poble de les Balears, els haurien triat a
vostes, pero ens han triat a nosaltres per majaría; no ens
venguin a donar lli~ns del que vol el poble de les Illes Balears. Ens podran donar no sé quin tipus de llic,:ons, perque
ja els queda molt poc. A vostes els passa com a aquells dos
soldats que deien que havien anat a la guerra i un es queixava dient: M'he passat la guerra a la intemperie. 1 l'altre li
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diu: 1 jo ni intemperie, no tenia! A vos tes ja no els queda ni
la intemperie. Molles gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Marí. Conelos el debat, passarem a la votació. D'acord amb les intervencions que hi ha hagut, entenc que podríem votar conjuntament els punts primer, segon i tercer de la proposició, i el quart a parto La votarem
tata conjuntament.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del text de la
proposició no de liei, es volen posar drets, per favor? Gnlcies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
El resultat ha estat: A favor, 25; en contra, 31; abstencions, 3. En conseqüencia, queda rebutjada la Proposició
no de Llei núm. 24/92, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a crea ció de Pla d'inversions culturals de les Illes Balears.
Se suspen la sessió per un temps de 15 minuts.
IV.2) PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM.
706/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTA, RELATIVAACREACrÓ D'UN ORGAN
PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I PERMANENT O CONTINUADA DELS TREBALLADORS
DEL SECTOR DEL TURISME.
EL SR. PRESIDENT:
... per a la formació professional i permanent o continuada deis treballadors del sector del turisme. Pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr.
Alfonso.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Sí, Sr. President. És per a una qüestíó previa. El nostre
grup volía manifestar la seva protesta per les manifestacions que ha fet fora de I'Ordre del Dia i sense tenir ús de
la paraula el Sr. Marí i Calbet, ja que incloien una amena<;a
bastant directa a l'actuació d'un diputat nostre. A posta
manifestam la nostra protesta i demanarfem al President
que fes una advertencia, en el sentit que no és logic que
dins el Parlament es facin amenaces.
EL SR. PRESIDENT:
Entec que no hi ha lloc a aquesta protesta, entre altres
coses perque he fet constar que el Sr. Marí no tenia l'ús de
la paraula i le he pregat que guardas silenci i s'assegués al
seu esc6. Per tant, entenc que no hi ha !loe a plantejar
aquesta protesta dins pIe.
Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el
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Diputat Sr. Pallicer.
EL SR P ALLICER I PUJOL:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta proposició
no de llei entra dins els objectius economics i socials d'aquesta Comunitat AutOnoma que fan referencia a qüestió
de la formació deis treballadors, directius i empresaris de la
nostra indústria turística, i també dintre de la realització
personal de I'home com a persona i com a ciutada.
Recordant un poc el naixement de la nostra indústria
turística, devers i'any 1957, a través del denonominat turisme de masses, tenim present que hi havia uns hotels, uns
grans hotels, que actuaven amb un estil i un sistema de fer
feina de principis de segle, un sistema de gran qualitat que
anava dirigit a un turisme selectiu i fins i tot d'elit. Aquells
grans hotels, els seus professionals, des del director fins al
més baix treballador, varen ser bressols i escoles de formació de moltíssims altres treballadors i personal que al llarg
d'una decada, i de més d'una decada, varen formar totes les
nos tres plantilles deis establiments de la nostra indústria
turística. Crec que mai no podrem agrair a aquells homes i
dones que en aquell moment varen fer escola, que ensenyassin els seus coneixements a altres persones per desenvolupar l'activitat primera, com ha és la indústria turística.
No obstant aixo, a mesura que la demanda turística estirava i a mesura que es feien nous establiments, a poc a
poc es va prod~ir un r~laxam~nt d'aquell tiQus i model de
forma de servir els nos tres clients dins arribar - per no aIlargar-me - a un punt d'inflació, que va ser I'any 1973, I'octubre del 1973, amb la crisi del petroli, amb la crisi de l'energia. A partir d'aquell any hi va haver un ta11 i a causa,
precisament, d'una reducció fortíssima de la demanda, els
nostres establiments turfstics, les nos tres empreses, eIs nostres empresaris varen haver d'afrontar el fet de vendre un
producte a un preu més baix fins i tot del que tenien abans.
No els va quedar més remei que intentar modernitzar el
sistema productiu, capitalitzant les empreses, intentant optimitzar recursos amb nous sistemes de producció, introduint nous metodes de feina tant als menjadors, amb els
bufets semi-integrals o integrals, com a les cuines, amb tot
tipus de maquinaria i forns de conversió, etc., com fins i tot
a la recepció amb l'ordinador i tot a110 que en deriva.
Aixo va fer que es reduissin fortamement els costs de
producció, pero també que canviassin de model de producció, donant un altre tipus de servei. El problema que va
apareixer va ser que nosaltres tenfem una forma de servir i
de produir el nostre producte - valgui la redundancia - d'acord amb uns patrons que venien, com he dit ~ans, de finals del segle XIX i principis del XX; hi varen haver d'haver uns nous sistemes de producció per reduir costs, pero
cap de nosaltres, ningú no va donar la teoria, no va crear la
teoria i els patrons necessaris i adients perque la gent s'anas formant dins els nous modeIs i sistemes de produir el
nostre producte.
Aixo va ocasionar un eert desconeert i, a més a més, va
ocasionar una situació on la gent que fa feina dins aquest
món, els grans professionals que provenien encara d'aque-

lla decada deis anys 60, a poc a poc, si podien, anaren fugint del sector i els que quedaren ho feren sense cap tipus
de moral ni cap tipus de futur professional. Moltes plantilles varen ser cobertes per nous treballadors, fins i tOl per
nous directius que ja entraren dins aquest nou model sense
ten ir, moltes vegades, la teoria suficient i necessaria per
atendre els nos tres clients. Aquesta situació es va incrementar a partir de l'any 1989, quan, com tots sabem, hi va
haver un moviment a la baixa de demanda i aixo va fer, cvidentment, que per donar vida a les seves empreses els nostres empresaris varen haver d'igualar cada vegada més els
costs de producció amb els ingressos, amb el preu de venda,
reduint i tirant cada vegada més cap a la baixa els costs i,
evidentment, el cost de treball.
Tots aquests factors han ocasionat fins ara i continuen
ocasionant una situació de desencant, de descontent, de
tensió que vulguem o no s'exterioritza damunt el client i
que, en definitiva, és un quadre poe recomanable per al futur que nosaltres volem per a la nostra primera indústria.
Ja que avui s'ha parlat un poc de guerra, jo pos aria l'exempie, en termes beJ. lics , que amb aquest exercit que tenim
dins les nostres empreses, no crec que puguem guanyar la
guerra, i si creuen que aquestes paraules són exagerades jo
recoman a aquesta Cambra, a tots i cada un deis Srs. Diputats i Sres. Diputades, que demanin als nostres directors,
que demanin al nostre personal, des del més alt al més baix
en categoria, i veuram com cada una d'aquestes paraules tenen fonament i són concloents.
Davant aquesta situació, que hem de fer? Jo crec que
ja hem observat i reflexionat bastant, cree que ja hem d'actuar, i aquesta proposició no de llei ve avui a aquesta Cambra en aquest sentiL Demanam a la Conselleria de Turisme
que agafi la bandera i que, mitjan~nt un organ, que pot ser
una fundació, un patronat, intenti aoollir treballadors i empresaris amb el fi de gestionar fons capa~s de fer que el
col.lectiu que fa feina a les nos tres empreses turistiques faci
programes de reciclatge, de formació permanent, de formació ocupacional, que vagin dirigides al futur i a aquests
nous sistemes de producció sense oblidar, evidentment, els
deis passat. Es tracta, en definitiva, que es defineixin en
plans els nous perfils professionals que també es donen i
que es donaran de cara al futur, d'acord amb la Comunitat
Economica Europea, per poder atendre aquesla situació
que abans hem descrit.
Creim que la formació ha estat un gran oblit dins la
nostra Comunitat Autonoma. Hem fet una llei de modernització per posar al dia els establiments hotelers, hem fet
una llei d'embelliment per embellir els nos tres municipis,
pero creim que falta cada vegada més atacar la formació,
perque l'empresa de serveis en basa en l'home d'una forma
molt directa i I'home, de fet, és el més important. Aq uesta
fundació, aquest organ hauria d'anar a cercar fans, evidenlment, no jusl deis empresaris, no just deIs que pugui posar
la mateixa Comunitat, sin6 també al Govern central. Recordem que corren nous aires, nous horitzonts, que van,
precisament, a través de la Secretaria d'Estat i del Ministeri
corresponent, a afrontar d'una manera forta i potent tot el
que fa referencia a reciclatge i a formació permanent deis
nostres professionals, i ~ixO també hauria d:anar dirigit a
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l'empresari, perque vivim un món de canvis i l'empresari ha
de veure el futur que es presenta tant en noves tecnologies,
com en oportunitats, com en marketing, com en comercialització.
EL SR. PRESIDENT:
Li prec que vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.
EL SR. PALLICER 1 PUJOL:
Ara acab, Sr. President. També, evidentment, dirigit
als directius, per tal que mantenguin viva la creativitat i la
capacitat per resoldre problemes i no quedar endarrerits, i
evidentment a Europa, perque vulguem o no sera una gran
competidora dins el món del treball quant a titulacions i a
competencia d'altres empreses, i, per descomptat, als treballadors. La formació permanent que es podria fer durant ['hivern amb acords amb sindicats, tant per als fixos, fixosdiscontinus i eventuals, a fi de produir un canvi dins el sector, de crear un marc laboral molt millor i que aquest sector turístisc tengui una altra vegada la consideració social i
J'estatus que ha tengut i li pertoca per tal d'evitar el desencant i la baixa qualificació professional, el fet d'aconseguir
entre tots que I'home tengui una motivació, sigui ben considerat i estigui orgullós de la seva feina.
El futur és formació i formació. El futur de les nos tres
illes, tothom ho ha manifestat, és qualitat. Per tant, la qualitat ha d'anar unida a la formació; si no ho feim fracassarem, i les administracions tenen l'obligació de crear les
condicions objectives perque les nostres empreses puguin
lluitar en igualtat de condicions dins els mercats que ens
fan la competencia. Jo esper que tots. Sres. i Srs. Diputats,
~ntenguem els moments que vivim, i que cada un de nos altres, des del rol que la societat li ha donat, sapiga complir
amb responsabilitat el seu deure, que en definitiva no és altre que crear un futur millor i més just per al nostre poble.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pallicer. Pel Grup Parlamentari MIXT, té
la paraula el Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Pallicer.
D'entrada, com que el que avui es porta aquí a aprovació és una proposició no de llei que es resumeix en el darrer paragraf del document que ha presentat el seu grup, li
hem de dir que el Grup Parlamentari MIXT estam totalment d'acord amb aquesta proposta i que, per tant, el nostre vot sera afirmatiu. Ara bé, a«> no vol dir que no entenguem que en aquest tema s'hauria de profunditzar molt
més. Creim que és important l'existencia d'aquest organ on
participin les institucions públiques, les empreses, els sindicats representants deIs treballadors, en fi, tots els implicats
en la necessitat de donar aquesta qualitat de servei aIs nostres visitants, als turistes que vénen cada dia i que són una
part fonamental de la nostra economia.
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Com he dit, en a«> estam totalment i absolutament
d'acord, i en aquest tema voldríem insistir que hagués estat
fonamental que oportunament aquest Parlament hagués aprovat i el Govern hagués dut endavant les diferents propostes que hi ha hagut relatives a la posada en marxa del
Consell Economic i Social. Creim que si s'hagués creat
aquest organ i hagués funcionat a pie rendiment, podria haver tengut una secció o una part que hagués tocat directament aquesta qüestió. A«> no va ser possible i, per tant,
creim que seria una passa que es posés en marxa aquest organ concret que avui se'ns planteja aquí.
El proponent també ha parlat del desencant que tenen
moItes vega des els professionals i els treballadors. Jo li voldria dir, Sr. Pallicer, que moltes vegades aquest desencant
no ve únicament i exclusivament perque vegin que hi ha
aquesta manca d'ajuda a la preparació, a la formació per
part de les empreses o, en aquest cas, del Govern de la Comunitat Autonoma. Creim que en a«> també hi ha hagut
una responsabilitat molt important de l'INEM, de I'anomenat Instituto Nacional del Empleo, que també té i ha tingut
responsabilitats directes en la formació. Hem de dir que 1'INEM ha seguit mol tes vegades, voste ho sap perfectament,
una política totalment discontínua. No sempre s'ha dedicat
a la formació tal com ho hauria hagut de fer; segons els
pressupostos, temporades ho han fet, temporades ho han
llevat, ho han tornar a posar i realment a«> ha creat un
desencant entre els treballadors, els sindicats i el sector en
general, perque aquí hi han volgut participar fins i tot altres institucions.- A part del Govern de la Comunitat, jOcrec que hi ha hagut altres institucions implicades - els conse11s insulars, el ajuntaments - i moltes vegades han posat
en marxa plans de formació que després l'INEM ha retallat
i no s'han pogut dur endavant, i a~ també ha creat un desencant important.
De passada, també voldria dir que en el moment actual
és a punt de consumar-se una política determinada del Govern central que ajudara encara més a incrementar aquest
desencant, i que a«> es tradueix en el que aquí es tracta
d'expressar o el que ha dit en la seva explicació: Que al finalla qualitat del servei que es dóna al turista no sigui tan
bona com hauria de ser, no solament per aquesta manca de
formació o de preparació, sinó també per aquests desencants que crea, per una banda, aquesta política gue du 1'1NEM i, per l'aItra banda, polítiques anunciades com el reta11 deIs subsidis previst i anunciat per part deIs responsables economics del Govern central. Creim que a«> és entrar
en una dinamica perillos a i que realment ajudara a incrementar molt aguest desencant.
Jo volia fer esment d'aquesta qüestió: Que el problema
no es resoldra solament amb la creació d'un organ en el
quat participi tothom, sinó que després, aquest organ ha de
tenir uns mitjans que, evidentment, no solament han de venir del Govern de la Comunitat, sinó també, en una part
molt important, a través del fons de formació de l'INEM.
Crec que també s'hauria d'implicar aquesta qüestió, i a~
ho hem notat a faltar en la seva intervenció. En definitiva,
estam d'acord amb la proposta, creim que és positiva perque és una passa més, pero que si no es completa amb la
col.laboració i la corresponsabilitat del Govern central a
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través de I'INEM, difícilment aquest organ servira per a
molta cosa. En aquest sentit, voldr1em fer aquesta crida
perqu~ vostes, que tenen una relació directa amb aquests
responsables, els impliquessín, els corresponsabilitzessin
també en aquesta tasca. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari
PSM i EEM, té la paraula el Sr. Sampa!.
EL SR SAMPOL I MAS:
Gracies, Sr. President. Molt breument, per rIXar la posició. Haviem estudiat la proposició i efectivament gairebé
l'únic que fa és obrir una porta. Després de la intervenció
del Sr Pallicer, coneixedor del món turistic, ja veim per on
van més els tirs; entenem que amb aquesta proposició simplmement es vol obrir una porta des de la consci~ncia d'un
problema greu que hi ha entorn del sector tur1stic. El tema
clau és que si hem iniciat un procés de modernització del
sector, d'inici d'un canvi qualitatiu de la indústria turística
mitjanc;ant inversions en infrastructures, mitjanc;ant una voluntat a través del Pla regulador de l'oferta turística, que
encara que no sapiguem si arribara a sortir a Hum significa
un intent perqu~ les establiments hotelers siguin de millar
qualitat, efectivament tot aixo ha d'anar acompanyat del
factor principal, que és el factor huma, el tracte directe
amb el turisme.
Per aixo, aquesta proposta de fomentar la formació
professional deIs treballadors del sector de la indústria turlstica és vital en aquest moment si volem que aquests plans, aquestes bones intencions que avui hi ha damunt la
taula, no passin de d'aixo, de declaracions de bones intencions, si no volem que els hotels, els establiments turístics,
tot i haver-los rentat la cara i que efectivament siguin de
millar qualitat, llavors donin el mateix servei. Per aixo, si
bé creim que la proposició és poc concreta - simplement
insta el Govern que promogui la constitució d'un organ -,
efectivament el Govern, des de la seva voluntat, des de la
presa de consci~ncia del problema i de la voluntat de resoldre'l, és el que Havors ha de donar sentit a aquest organ, sigui fundació o el que sigui, i el que ha d'agafar les regnes
per posar d'acord tates les administracions, empreses privades i sindical.
Per tot aixó donarem suport a aquesta proposició no
de llei, que efectivament podria anar molt més enfora, pero
que l'entenem com a punt de partida dins aquest sector de
forma ció deis trebaHadors i esperam que la nytjoría, atés
que tampoc no ferma massa, ti doni suporto Com he dit, el
vot del nostre grup sera afirmatiu.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampa!. Pel Grup Parlamentarí PP-UM,
té la paraula el Sr. Ribas de Reyna.
EL SR. RIBAS DE REYNA:
Sr. Presidente. ~ras. i Sres. Diputados.

Ante la proposición no de ley presentada por el Grupo
SOCIALISTA. yo tengo que decir al Sr. Pallicer que ha tenido una visión correcta, que ha analizado perfectamente
un problema grave, un problema que afecta a toda esta Comunidad. Debemos compartir que es necesario elevar el nivel profesional de los trabajadores del sector turístico yo
creo que por muchísimas razones.
Es evidente y está claro que, desde el punto de vista turístico, el futuro de nuestras islas pasa por unos servicios
homologables con todo el sector turístico del mundo, y
creo que es cierto que muchas veces no estamos dando los
servicios que nuestra Comunidad ha sido capaz de dar durante muchísimos años a todo el mundo. Es verdad que los
servicios no se pueden hacer en un mes y esto ha sido debido a que realmente la demanda turística ha sido mucho
más importante que la ofe rta y que a veces hemos tenido
que crear rápidamente unos servicios que eran defectuosos,
esto es cierto.
La entrada en vigor del Acta Única Europea preocupa
a nuestro grupo, porque nos vamos a encontrar que, a consecuencia de la misma, la circulación de personas va a ser
constante de un sitio a otro. Creo que muchos de nosotros
hemos estado recientemente fuera de nuestras islas yen el
extranjero, hemos podido comprobar que al comparar los
servicios turísticos muchas veces hemos sentido una sana
envidia. Nosotros somos conscientes que queremos mejorar este servicio, que podemos mejorarlo y que, además, somos capaces de mejorarlo. El Gobierno de la Comunioad
Autónoma es consciente de este poblema, hasta el punto
que la Conselleria de Turismo ya se ha adelantado un par
de años creando la Escuela de Turismo, una escuela que
creo que es importante y a la cual no se ha opuesto ningún
grupo porque todos somos conscientes que es algo verdaderamente primordial.
Yo creo que si ha habido una nación que ha dado una
clase importante de servicios justamente en la hostelería
ha sido Suiza y la Consellería de Turismo ha sido consciente de este problema y justamente ha sido en la Escuela de
Turismo de Lausana donde se ha procurado buscar información para que en en la futura Escuela de Turismo exista
una escuela homologable en todo el mundo. Sabemos que
muchas veces la hostelería de todo el mundo ha ido precisamente a estudiar a escuelas de Suiza, porque creo que ha
sido la mejor escuela de turismo que ha dado el mundo de
la hostelería, y yo creo que la Conselleria de Turismo ha sido muy hábil, muy inteligente, al buscar una formación e
intentar buscar un profesorado para esta Escuela de Turismo, que creo básica para la economía de las Baleares.
Yo creo que ya se han gastado 200 y pico de millones
en la escuela. Se prevé en en afio 1993 se va a terminar la
escuela, con un importe de cerca de 2.000 millones de pesetas, yo creo que esto es importante, y, evidentemente, en
unos terrenos que han sido donada por parte de la Universidad de las Islas Baleares y que, juntamente con la ConseHeria, creemos que es importante formar un patronato para
que parte de los profesionales, parte de la Universidad,
parte de los sindicatos de trabajadores formen un equipo
precisamente para esta formación, para este reciclaje, tanto
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profesionales como de los servicios más ínfimos de la hostelería. Yo creo que esto es importante, Sr. Pallicer. Yo
cree que en esto somos conscientes todos, porque creemos
y sabemos perfectamente a lo que nos estamos exponiendo
en este futuro del año 1993.
Nosotros hemos estado de acuerdo, con la Canselleria
i los sindicatos, como antes he dicho, con los empresarios,
para la formació de esta escuela. Yo sé que ha sido una
constante preocupación del INEM dar unos cursos de formación; todos sabemos que han sido cursos de formación
pequeños, cortos, y creo que es necesario que estos cursos
sean más amplios, que en ellos se de una formación mucho
más amplia. Por todo ello, después de toda mi disertación
tendría que decir que no les vamos a apoyar no porque estemos en contra, sino porque creemos que todo este Parlamento debe dar su apoyo a la Escuela de Hostelería, porque todos los grupos que nos hemos manifestado estamos
totalmente de acuerdo en encauzar todo lo que usted acaba
de decir a la Escuela de Hosteleria. Yo creo que encauzado
por la Escuela de Hosteleria, todo lo que usted ha pensado
es importante; que el año 1993 podremos tener ya una escuela homologable a cualquier escuela del mundo y que,
como antes he dicho, con la Universidad, con los empresarios, con los sindicatos, sobre lo que usted ha dicho que no
se sentía demasiado optimista, yo le puedo decir que me
siento optimista porque vamos a ganar la guerra. Muchas
gracias, .5: r. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Diputat. Pel torn de replica, té la paraula
el Sr. Pallicer.
EL SR. PALLICER 1 PUJOL:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Ribas de Rcyna.
Gracies, Sr. Peralta, pel vot positiu que ja ha dit que
ens donara. L'únic que jo li vull dir és que, a pesar de la benevolencia del President, la meya intervenció era molt més
llarga i que no he dit moltes coses que el temps no m'ha
permes d'exposar o desenvolupar amb més profunditat, una
de les quals era precisament el que voste ha esmentat deIs
cursos de l'INEM, etc., etc. Sabem que hi ha empresaris i
empreses que fan cursos; sabem que hi ha sindicats que fan
cursos, el que passa és que dins la globalitat i el volum, el
nombre de persones que mou la indústria turística és relativament baix. Per tant, nosaltres demanam una altra cosa:
Que s'involucri tot el sector dins el món de la formació. De
totes maneres, gracies.
Evidentment, Sr. Sampol, voste ha entes perfectament
el que jo volia dir, no? Si hem invertit mils de milions en
plans d'embelliment, si hem fet un pla de modernització
hotelera que ja veurem com acabara, és evident que deixam
la part més important, que és la formació de I'home.
Aquesta és la iniciativa que volem que la Canselleria prengui.
Agraesc al Sr. Ribas de Reyna que coincidim en la visió i fins i tot en moltíssimes més cos~ que jo no he dit,
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pero el fet és que coincidim en moltlssimes. Ens preocupa
l'Acta Única Europea, tenim una sana enveja de la professionalitat i deIs professionals que veim en altres indrets,
fins i tot d'Espanya, i sabem que el Govern n'és conscient.
Ens encanta l'Escola de Lausana i d'altres, evidentment, el
que passa és que l'Escola de Lausana majoritariament crea
grans directius, que ens fan falta de cara al futur, pero nosaltres aquí voIem una altra cosa que després voste també
ha anomenat, que és el reciclatge permamenent de tot el
sector, perqué l'home se senti bé en el seu lloc de feina, se
senti reconegut i no se senti desconcertat davant un món
nou.
Si nosaltres hem d'esperar l'Escola de Turisme, cosa
que em pareix molt bé, i que segons va dir el Canseller en
una compareixenc;a pareix que tenen previst el seu funcionament per a finals del 1993, no veim per que ja no puguem iniciar aquest procés i ja haurem avanc;at tot aquest
temps, si tanmateix després - voste mateix ho ha dit - haurem d'anar a cercar un patronat per incloure-hi la Universitat, els sindicats, les empreses, etc., etc. Si ara ha tenim tan
bé per fer-ho, per que no ha feim? Problema de cost i de
doblers? Estic conven~ut que s'entreveuen nous horitzonts
i que corren nous aires en aquest tema de la formació.
Abans prevalia la formació ocupacional, pero ara, cregui'm,
preval el tema de la formació permanent i del reciclatge, i
evídentment jo no ti he dir quíns recursos han de menester,
aixo ho han fer els responsables que creln aquest patronal,
aquells que hi convisquin i que en siguin membres, pero
cregui que és possible.
És possible i encara diré més coses: Voste sap que el
Govern ja ha ajudat i ha pres iniciatives en aquest sentit.
Vos té sap que dia 20 de desembre del 1990, aquest Govern
va ajudar a crear un centre de formació per a un sindicat,
que és el TE!. Ens pareix molt bé que s'ajudi al reciclatge
deIs mestres, ens pareix molt bé, ha aplaudim. Va lliurar
24.530.000 pessetes, pero evidentment, si comparam la importancia numérica del sector de la indústria hotelera amb
la formació d'un sindicat de mestres, evidentment la balanc;a es desequilibra, pero encara diré més coses: Varen fer
una experi~ncia per comercialitzar productes directes, cosa
que ens fa falta, que l'empresari aprengui a vendre, i hi varen destinar 100 milions de pessetes. Jo cree que s'han de
fer aquestes experiencies, pero també ti diré que províncies
amb menys entitat turfstica que la nostra, com Jaén - no he
demanat quants de llits té perque cree que per posar un
exemple aquí no és necessari, tots tenim prou sentit comú
per saber els hotels que hi pot haver a Jaén - han fet un patronat precisament amb totes les condicions que jo he esmentat aquí.

Per qu~ no ho hem de fer nosaltres? Jo deman que
aquesta Canselleria prengui aquesta iniciativa per guanyar
temps i per intentat afrontar aquest repte que tenim en
aquesta Camunitat Autonoma quant a la formació.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pallicer. Hi ha intervencions, dins el tom
de contrarréplica? El Sr. Ribas de Reyna té la paraula.
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EL SR. RIBAS DE REYNA:

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

Sr. Presidente. Sras y Sres Diputados.
Abslencions, no n'hi ha.
Sr. Pallicer, yo creo que hemos entendido perfectamente 10 que ha querido usted decir y que usted también
nos ha entendido perfectamente. Yo le vaya decir que ha
sido una preocupación constante de este Gobierno, de las
instituciones de este Gobierno, y que, por ejemplo, como
usted sabe muy bien, el Consell de Mallorca - sé que el
Consell d'Eivissa i el Consell de Menorca también, pero el
Consell de Mallorca concretamente a través de ....... - ha firmado unos convenios con el INEM, y justamente una de
sus preocupaciones ha sido dar una serie de cursos para
hostelería. No solamente ha sido con el INEM, también hemos hecho unos convenios con la Delegación de la Conselleria de Trabajo, con fondos europeos, para poder hacer
también un reciclaje para una formación, porque estamos
totalmente de acuerdo: Tenemos que reciclar a todos unos
equipos profesionales y no solamente a los directivos y
grandes empresarios de la Escuela de Lausana, sino incluso
a niveles mucho más inferiores.
Tenemos que tener unos profesionales de los cuales
nos sintamos orgullosos, porque cuando nosotros vamos a
un hotel o a un restaurante, cuando pedimos cualquier bebida nos estamos fijando en el servicio y tenemos que comparar cuando estamos en el extranjero o cuando estamos
aquí, y evidentemente no estamos viendo al director. Es
verdad q~e _ para que haya este .buen servicio es necesario
que tengamos unos buenos directivos y es tan importante,
para que haya unos buenos servicios, que tengamos unos
directivos profesionales a todos los niveles, y creo que en
eso tenemos que implicarnos todos, la clase política, los
sindicatos, los profesionales y todos los empresarios privados, creo que es importantísimo.
Yo creo que con este espíritu que hemos dicho y estamos diciendo, crear ahora un patronato a unos meses vista
para hacer algo que tenemos ya preestablecido con la Universidad, con los sindicatos y con las formaciones profesionales, és un poco absurdo, es decir, que ya estamos a punto
de tener esto y que esto lo tenemos pensado. Empezar una
cosa nueva para volver a hacerla y cambiarla el año que viene no tiene sentido. Creo que precisamente todas las instituciones estamos ayudando, colaborando y cooperando para dar este mejor servicio a la hostelería y que somos conscientes de esto. Por eso, aun compartiendo perfectamente
lo que usted dice, no nos va a quedar más remedio que votar en contra, no por llevarle la contraria, sino porque hay
algo que está preestablecido y que vamos a llevar adelante
dentro de unos mesas. Muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gnlcies, Sr. Diputat. Conclos el debat, passarem a la
votació.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del text de la
Proposició no de LIei, es valen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.

A favor, 27; en contra, 30. En conseqüencia, queda rebutjada la Proposició no de LIei núm, 706/92, presentada
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a creació
d'un organ per a la formació professional i permanent o
continuada deIs treballadors del sector Turisme.
V.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ DE
LA PROPOSICIÓ DE LLEI R.G.E. NÚM. 805/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1 EEM,
RELATIVA A MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 5.1 DE
LA LLEI 10/91, DE 27 DE NOVEMBRE, DE CREACIÓ
1 REGULACIÓ DE L'INSTlTUT BALEAR DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA URGENCIA
EL SR. PRESIDENT:
Passam al daner punt de I'Ordre del Dia, que és el debat de presa en consideració de la Proposició de Llei núm.
805, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a la modifició de l'article 5.1 de la Llei 10/91, de 27 de
novembre, de creació i regulació de I'Institut balear de
l'Administració pública. Per fer la presentació, té la paraula el Diputat Sr. Sena.
E~..S.R

SERRA I BlJSQUETS:

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Fa relativament poe varem aprovar la LIei 10191 de
ereació i regulació de I'Institut balear de l'Administració
pública. Ha férem dia 27 de novembre del 1991 i 'Crearem
un instrument que nosaltres consideram necessari per tal
que millori substancialment tata la funció pública d'aquesta Comunitat Autonoma. Crearem i regularem l'Institut
balear de I'Administració pública i dins el debat d'aquesta
llei introduírem tata una serie de modificacions respecte
del text del Govern i, de fet, aconseguírem entre tots, i entenem que de manera positiva, perque aquest punt l'aprovarem per unanmimitat, que les actuacions d'aquest Institut balear de I'Administració pública s'estenguessin a tates
les administracions públiques de les Illes Balears.
En aquest sentit, és més que evident que aconseguim
un principi poc comú, que és el d'unificar criteris entre Administració autonomica, consells insulars i ajuntaments,
fins i tot deixant oberta la porta d'aquest Institut balear de
l'Administració pública a l'Administració periferica de l'Estat, en definitiva, com hem dit abans, amb senzillesa a totes
les administracions públiques de les Illes Balears. Aquest és
un criteri, Sres. i Srs. Diputats, que els nacionalistes s'esquenes d'aquest Parlament hem defensat sempre, i és que
hi hagi una imbricació entre les distintes administracions
públiques, és a dir, no defensam compartiments tancats,
municipalisme per una banda, insularisme per I'altra, Parlament per una altra, Govern de la Comunitat per una altra
i la seva Administració, i Administració periferica de l'Estat; nasal tres entenem que cal simplicar tata l'estructura,
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cal coordinar-la molt i, en conseqüencia, en un organisme
instrumental com I'Institut Balear de l'Administració PÚblica ens pareixia que calia imbricar-hi les distintes institucions, i per aixo el PSM i EEM ho esmemlrem d'aquesta
manera, en el sentit que l'organisme fos obert i que rebés
representativament les representacions de totes les administracions públiques de Balears.
D'aquesta manera aprovarem una serie de principis regulats a l'article 3 de la llei i, per altra banda,d'alguna manera, a l'article S, quan nomenarem el consell rector de
I'organisme, el nomenara el Cansell er de la Funció pública,
pero quan configurarem el consell rector de l' Insititu t balear de l'Administració pública, així ho feiem en conseqüencía i establfem que el president seria el conseller competent
en materia de personal, evident; el vice-president, el director de l'Institut balear de I'Adminis tració pública nomenat
pel Govern, i des prés es tab líem qu e hi hauria quatre membres de lliure des ignació del conseller compe tent en materia de personal, quatre rep resen ta nts de les organitzacions
sindicals més representatives en pro porció del grau d'implantació en l'Administració de la Camunitat Au tonoma
de les Illes Balears, i des prés es tabHem una representació
de cada Consell Insular, tres representants deIs ajuntaments designats pel conseller com petent en materia de personal, peró a proposta de la Federació d'entitats locaIs de
Balears, i un representant de la Universitat.
Nosaltres enteníem que la fórmula d'aquest consell
rector era adequada, peró passat un témps hem analitzat
amb un cert detall la composició d'aquest consell rector i si
bé per una banda hi hav[em inclós entre tots els representants deis consells insulars, tres representants del ajuntaments ¡ un representant de la Universitat en funcíó de les
feines de cursos de formació, etc., que es puguin dirigir cap
a la funció pública de totes les administracions públiques
de Balears, la veritat és que qua n analitzarem la representació sindical ens adonarem, amb posterioritat a l'aprovació de la llei, que els quatre representants de les organitzacions sindicals només eren d'aquelles d'organitzacions sindicals més representatives de la Comunitat Autónoma. D'aquesta manera, mentre els ajuntaments i els consells insulara tenien representants poHtics, diríem, o almanco nomenats pels plenaris deIs consells insulars per la Federació de
d'entitats locals de Balears, la veritat és que la part sindical
quedava coixa respecte de la representació deis sindicats
més representatius deIs consells insulars i deis ajuntaments
de les Illes Balears.
D'aquí ve que hem volgut presentar aquesta modificació de la llei abans que aquest Institut balear de l'Administració pública es posi en marxa. Nosaltres volem que en el
moment que es posi en marxa hi siguin degudament representades per una banda les administracions, pero per per
altra banda també les organitzacions sindicals, i en aquest
sentit creim que s'ha d'introduir una modificació per tal
que els quatre representants de les organitzacions sindicals
sigui n de les organitzacions sindicals més representantives
de la Camunitat Autonoma, pero també dels consells insulars ¡deIs ajuntaments, és a dir, que la representació sindical sigui comuna a ajuntaments, consells insulars i Administració de la Comunitat Autonoma.
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Ens pareix, per tant, que aquesta modificació és puntual. No hem volgut plantejar un nombre superior de representants perque prou debat hi va haver per arribar a
aquesta síntesi del consell rector, de l'Institut balear de
l'Administració pública, sinó que senzillament hem volgut
fer aquesl afegitó, que la representació sindical també ha
de ser deis consells insulars i deIs ajuntaments. Pot ser que
s'observi que no afegim una representació sindical com
tampoc no afegim una representació institucional de l'Administració periferica de I'Estat. Nosaltres entenem que
aquesta representació sindical institucional hi hauria de
ser, pero a causa deis mecanismes de funcionament de
I'Administració de I'Estat, varem veure, dins la ponencia i
dins la comissió parlamentaria, que en aquest moment calia
deixar-ho només com a ajuntaments, consells insulars i Administració de la Comunitat Autonoma. Posteriorment, a
través de la fÓrmula que l'organisme és obert a totes les
administracions públiques de Balears, s'hi podra incorporar
la periferica de I'Estat, qua n ho trobi oportú i hi hagi en
encoblament de totes les administracions.
Fins aquí, Sres. i Srs. Diputats, I'explicació concreta,
puntual, del que nosaltres creim que és fins i tOl cartesia. Si
els consells insulars i els ajuntamenls tenen representants
en aquest Institut balear de l'Administració pública, es lógic que també n'hi tenguin els sindicats més representatius.
Si vostes creuen que no és correcta la fórmula de quatre representats i que s'ha d'ampliar, aleshores, evidentment, es
poden veure les proporcionalitats. Nosaltres no ho feim
una qüestió de números, sinó que senzillament,- quan die
lluns el Cansell de Mallorca nomeni el seu representant
per formar part de l'Institut balear de I'Administració pública, nomenat pel plenari a proposta de Presidencia, certament també hi hagi la representació sindical i, per tant,
aconseguir un acoblament interinstitucional. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Serra. Passam al tom d'intervencions deis grups a favor o en contra. Pel Grup Parlamentari
MIXT, té la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Aquesta proposiciÓ de llei només duu el canvi puntuaHssim del caracter deIs representants de les organitzacions
sindicals en el consell rector de l'Institut balear de l'Administració pública, i diu que aquests quatre representants no
només han de representar els funcioanaris de la Camunitat
Autónoma de les Illes Balears, sinó també deis consells insulars i deIs ajuntaments, aixo és tot, i demana que sigui
per lectura única.
Aqu[ hi ha dues qüestions, una qüestió de fons, a veure
si estam d'acord amb aquesta matisació, i segona, si volem
la lectura única. Respecte de la primera part, respecte del
fons, ens pareix molt bé, ja que, com ha explicat molt bé el
Sr. Serra, l'article 3, apartat e), formació, autorització i perfeccionament deIs funcionaris i resta de personal de les administracions públiques a les Illes Balears en coording¡ció
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amb aquestes, és una de les tasques, una de les funcions de
I'Institut balear de l' Administració pública. Aleshores, té
una coherencia; ara bé, també hem de dir que si es repensa
tot aixó, també s'ha de repensar tot el contingut de l'article
5.1. Tal vegada no han de ser quatre representants, tal vegada han de ser més o menys, perque hem de veure la repercussió que totes aquestes coses tenen en les centrals sindicals. Aleshores, des d'aquest punt de vista no podem estar d'acord amb la lectura única, perque hi ha més possibilitats que aquesta que aporta el Diputat Sr. Serra.
També hi ha problemes tecnics, la proposició té algun
defecte tecnic que també vull fer notar: Quan diu article
únic, tecnicament falta dir "l'article 5 quedara redactat de la
manera següent", i després reproduir l'article 5, peró diu
article únic, article 5, i després tal vegada també falta una
disposició final. Aleshores, per tot aixó que he dit votarem
a favor de la presa en consideració, peró contra que es tramili per lectura única.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Encara que paregui una cosa menor, la proposta del
PSM i EEM té un abast important, segons la nostra opinió,
perque canvia els percentatges de representació deIs sindicats en l'Institut de la Funció pública en el sentit següent:
Calcularan els percentatges, segons la llei, en tant hagin
tret uns resultats electorals durant les eleccions autonómiques, perdó, de l'Administtació de la Comunitat Autónoma, abó és a la lIei, i ara es pro posa que aquesta representació sigui en tant hagin tret uns percentatges determinats
en les eleccions Administració autonómica local i Administració local, en definitiva.
Encara que el Sr. Sena hagi dit que no, en definitiva el
tema es converteix en una qüestió de números, en quina representació tendra una o l'altra. Hi hauria altres alternatives possibles. Una seria, com fa 1'Estat, que es tengués representació en funció de la representació que cada sindicat
tengui dins la Comunitat Autónoma, al marge que sigui
dins l'Administració o no hi sigui, és a dir, hi ha distintes
maneres d'establir la representació sindical dins els diversos instituts que hi pot haver: Anar al sectorial - en aquest
cas és abó - o anar a la representació globalitzada. Posarem
un exemple d'Espanya: UGT té el 40% de rep'esentació a
nivell nacional i als instituts de nivell nacional UGT té una
representació d'un 40%; c.C.O.O, té una 36% i té un 36%;
.... té un 2% i, si hi cap, té un 2%. Aixó és una manera com
una altra, perque no es tracta que aquests representants siguin d'Administració autonómica ni d'Administració local
o que els delegats que vulguin els sindicats siguin o no funcionaris; tampoc no importa que siguin funcionaris perque
la llei no ho preveu.
Per tant,
Jo crec - i es. el tema és d'un abast important.
.

-

tic d'acord amb el Sr. Serra - que tal vegada dins aquest
consens generalilzat que va ser la Llei de l'Institut de la
Funció pública, que tots varem dir des d'aquesta tribuna
que estavem contents i donarem l'enhorabona al Govern i
a tots perque s'havia aconseguit una llei consensensuada,
en definitiva una llei instrumental, peró que s'havia consensuat i aquest va ser un deis articles que va costar més consensuar, com deu recordar molt bé el Sr. Serra, perque era
a la ponencia igual que jo, tal vegada, repetesc, dins el consens no varem tenir la suficient sensibilitat sindical per poder arribar a la representació que fos realment la representació sindical d'aquesta Comunitat Autónoma.

Tal vegada no la varem tenir perque varem fer via. Varem posar, com a lógic, que fossin els funcionaris de la Comunitat Autónoma; jo també crec que és lógie que siguin
d'Administració local i cree que segurament és bastant més
lógic que siguin la representació, el pes deIs sindicats dins
la Comunitat Autónoma, crec que encara seria més lógic. A
posta pens que és interessant replantejar-nos aquest tema.
No és cap problema d'una proposició de llei política ni té
cap caire d'aquests, sinó que és una proposició de llei que
intenta salvar un problema que tal vegada es pot produir
pel caracter absolutament restrictiu de la representació sindical dins els organismes, és a dir, els funeionaris i laborals
de l'Administració autonómica.
A posta el nostre grup - i no vull entrar més, perque
cree que es podra discutir, si el Parlament dóna suport a la
presa en consideració d'aquesta proposició - el nostre grup
donara suport a la proposició de llei, partint, d'entrada,
que estudiarem molt a fons - i aixó ja diu el que farem
quant a la lectura única - que és el millor quanl a representació sindical, perque creim que no hem de ser nosaltres, sinó el mateixos sindicats, si tenen quatre representants, els
qui diguin, en funció de la seva representativitat, qui han
de ser els seus representants; que és millor, quant a funcionament de l'Institut, per a la seva representació sindical i,
óbviament, farem o no farem esmenes, en tot cas les que siguin necessaries per intentar que la postura que nosaltres
creguem més lógica vagi a l'article 5 de la Llei.
Es obvi, per tant, que la lectura única no ens pareix
pertinent, perque no és tan senzill, l'article. Nosaltres hem
dit: No és un tema menor el de com es dedueis la representació sindical. Hi ha hagut bregues sindicaIs importantíssimes per saber quina era la representació sindical. Per tant,
cree que el tema té entitat suficient perque ens el tornem a
plantejar i amb aquest esperit de consens arribem a una solució pactada que sigui autenticament la representació sindical que convengui a l'Institut, a la Comunitat Autónoma i
als sindicats de la Comunitat Autónoma, i no acceptar la
lectura única per reflexionar amb més tranquil.litat.
Jo erec que avui no seria bo, Sr. Serra, aprovar, encara
que es prengui en consideració, que es canvias l'article 5
que hi ha per l'article 5 de vostes, perque possiblement
també crearia problemes. Crec que és millar analitzar-lo a
fons i, en definitiva, modificar-lo en funció d'aquestes analisis. A posta, senyors del PSM i EEM, el nostre grup donara suport a la primera part de la proposició, és a dir, a la
modificació, a la proposició de llei que modifica I'article S,
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i no donara suport a la lectura única. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Pel Grup Parlamentari PP-UM, té la paraula el Sr.
González i Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados.
El Instituto balear de la Administració pública és un
organismo autónomo adscrito a la Conselleria de la Función pública, que se crea en cumplimiento del artículo 46
de la Ley de la Función pública que, si ustedes me permiten, leeré muy rápidamente o por lo menos el párrafo primero, que quizá es el más interesante a estos efectos y dice:
"Con el fin de conseguir la realización de estos objetivos se refiere a los expuestos en los artículos anteriores - se
creará como organismo autónomo de carácter administrativo adscrito a la conselleria competente en materia de función pública, el Instituto balear de la Administración Pública, al cual corresponde hacer la selección, la formación, la
actualización y el perfeccionamiento de los funcionarios de
la Administración autonómica, así como todas las demás
que le puedan corresponder reglamentariamente".
Los funcionarios de la Comunidad Autónoma, es decir, su ámbito es exclusivamente el de los funcionarios de la
Comunidad Autónoma.-Es verdad que la Ley de creación
del Instituto de la Administración pública, en su artículo 3,
después de una relación larga, muy larga, de competencias
o de funciones de ese instituto, añade dos párrafos, el segundo y el tercero. En el segundo dice que el Instituto balear de la Administración pública podnl establecer convenios
de colaboración con los centros que tengan que atribuidas
estas competencias en las administraciones públicas restantes, en este .... , con el INAP, con el Instituto nacional de
Administración pública, y asimismo con cualquier institución y organismos que puedan coadyuvar a conseguir los fines anunciados en el apartado 1 de este artículo, si las circunstancias lo aconsejan.
El apartado 3 insiste en la misma Hnia, también dice:
"El Instituto balear de la Administració pública mantendrá
relaciones con las entidades locales de las Islas Baleares,
firmando convenios de colaboraciÓn para la formación del
personal funcionarial y laboral de éstas", es decir que efectivamente e contempla la posibilidad de que, además de toda una serie de funciones que se refieren únicamente y exclusivamente, tal como decía la Ley de la Función pública,
a cuestiones relacionadas con funcionarios de la Comunidad Autónoma, es verdad que hay estas posibilidades de establecer convenios para ejercer determinadas funciones con
funcionarios y personal laboral dependientes de administraciones del Estado, por un lado, o de Administración local, que en definitiva también dependen del INAP, del Instituto nacional de Administración pública, és decir que son
competencia estatal, por otro, pero siempre y en cualquier
caso mediante convenios.
Lógicamente, el desarrollo de las funciones,. de las

muchas funciones del Instituto de la Función pública, del
Instituto balear de la Función pública, se refiere efectivamente casi en exclusiva a cuestiones que afectan a los funcionarios de la Comunidad, y lo que se refiere a la formación de funcionarios y personal laboral de otras administraciones corresponde, como digo, al Estado.
Yo creo que en este sentido y por eso, precisamente,
se consensuó en la ley el articulo correspondiente, el artículo 5, que fué aprobado, además, por unanimidad en el
pleno, todavía tengo aquí una fotocopia de un recorte del
Diario de Sesiones del 27 de noviembre, y todavía el Sr.
Serra retiraba, por cierto, una enmienda que mantenía en
este articulo, en cuya exposición de la retirada de esa enmienda, que se refería a otras cosas, dice textualmente que
"el consell rector es l'organisme básic de l'Institut i hem
aconseguit entre tots, cal dir-ho, que entre els seus membre
hi hagi una representació sindical important". Esto son palabras terxtuales suyas, Sr. Serra, que culminan, como digo,
en la retirada de su enmiemda y en la aprobación por unanimidad de este articulo en fecha muy reciente.
De manera que en estas condiciones y expuesto esto,
parece que no hay razones políticas ni funcionales - ni razones jurídicas, desde luego - que aconsejen o justifiquen
abordar ahora una modificación de este articulo. Nosotros,
por lo menos, pensamos así. ¿Hay razones sindicales? ¿Razones que de alguna manera pudieron haberse olvidado inicialmente cuando se discutía esta ley? A nuestro juicio es
evidente que no, por dos razones. La primera, porque-con
la propuesta que nos hace hoy el Grupo del PSM i EEM
no se consigue realmente una ampliación del abanico sindical representado, a través del artículo 5, en el Instituto balear de la Función pública y, por otro lado, hay otro tema
que también es muy importante, y es que los representantes
sindicales en el Insitituto balear de la Administración pública pueden ser de fuera de la Comunidad, no tienen que
ser necesariamente personal de la Comunidat, es decir, que
por un lado no se abre el abanico, los sindicatos son los
mismos o sensiblemente los mismos y, además, sus representantes pueden ser elegidos entre personas que tienen
una labor o que desempeñan un trabajo en cualquier otra
institución pública o privada. Puesto que eso es así, tampoco vemos ninguna razón de peso sindical para proceder a
esa modificación.
Por estas razones que he expuesto realmente creemos
que es más adecuado que se inicie la andadura de este instituto tal y como se concibió aquí, por ese consenso y por esa
unanimidad, y tal vez más adelante, si efectivamente las circunstancias lo aconsejaran, siempre podríamos volver a replantearnos, como algunos portavoces han dicho, no sólo
la calidad de esa representación - por decirlo de alguna manera - sino también su cantidad o número. Nada más; muchas gracias, Sr. Presidente.
(L 'Honorable Sra. Vice-presidenta primera substitueix el
Molt Honorable Sr. President en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:
Moltes

gra~ies,

Sr. Diputat. Per al torn de replica, té la
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paraula el Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Sí; gnkies, Sra. President. Sr. Pascual i Sr. Alfonso,
d'acord, ja he entes perfectament que seria bo no fer-ho
per lectura única, pero vaja, no és el tema que ens ocupa, i
també crec que el Sr. Alfonso ha entes perfectament el problema de la representivitat per on ens movíem i el debat
entre sectorial, global, etc., és clar que és un tema obert, un
tema important, i, en conseqüencia, crec que hi ha hagut
una sintonia absoluta i que el problema s'ha entes.
Per tant, la replica sera per al Sr. González i Ortea,
que per cert jo l'animaria a parlar la nostra llengua, perque
té un accent preciós, vull dir que ha Ilegit a la perfecció.
L'altre dia va dir destrossava la nostra llengua quan la parlava i no és ver, la grabació d'avui demostrara que no és aixL Per tant, l'animan a parlar-la en público

nistració pública.
Una llastima. Supos que d'aquí a un temps haurem de
canviar la llei i per ventura canviarem més coses. La nostra
pro posta havia estat molt concreta, molt puntual, ens pareixia que aixo anava bé. Si vostes creguessin oportú que
fent-ho sense lectura única i a la vegada sense posar en
qüestió números, etc., podríem canviar-ho i quedaríem més
satisfets, pero veig que no, que estan tancats. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Passam al tom de contrarreplica. Hi ha intervencions?
Té la paraula el Sr. González i Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracies, Sr. Presidente. Es para aclarar una cuestión al
Sr. Serra. Yo no he admitido que automáticamente esto va·
ya a tener que cambiarse en un futuro. Todo lo contrario,
Pel que fa al contingut de la seva intervenció, llastima,
yo digo que esto es una cosa en la que muy recientemente
perque, la veritat, nosaltres no ha feiem qüestió de nombre
se consiguió un consenso generalizado y que, por consini de la fórmula, tema en el qual ha entrat el Sr. Alfonso, si
guiente, no me parece razonable que lo vayamos a cambiar
sectorial, si global, la Comunitat, com o com no, perque
ahora, casi antes de haber nacido, antes de haberse puesto
en marcha. ¿Que, efectivamente, iniciada la andadura, conhavíem arribat a una fórmula. Nosaltres creim que els sis
tinuada esa andadura, es necesario modificarlo? En este caque hi ha de l'Administració Autonomica eren molts, pero
bé, va quedar en aquests sis, creim que havien de davallar,
so yo creo que lo podemos volver a tratar y, desde luego, en
pero va quedar així, vare m arribar a un acord entre tots i
eso sí coincidía, era en lo único en que .coincidía con los
portavoces de los otros dos grupos que fijaban su posición,
prou, no?, en varem sortir, sinó que incidíem en aquest tema i encara, no fa massa dies, dilluns, en el Gonsell Insular, - que efectivamente era mejor camino el estudiarlo no sólo
nomenavem, a proposta del President, el representant del
cualitativamente, sino también cuantitativamente; por consiguiente, pasar evidentemente a estudiar un texto en comiConsell Insular d'aquest organisme.
sión y en ponencia y no por lectura única, pero al decir eso
me refería a un futuro que es posible, pero que ni siquiera
Aquest organisme encara no marxa, lamentablement,
pero, la veritat, com a comen<;ament, creiem que era imconcibo como probable, sino simplemente a un futuro posi•
ble.
portant fer aquesta rectificació que no era una qüestió numerica, ja que fins i tot l'estadfstica deIs sindicats que han
de ser representats és una qüestió que ara ni tan sois nosalLe agradezco mucho sus palabras respecto a mi acento
tres no tenim clara, ha die perque dins les administracions
catalán o catalana-parlante, pero tenga usted en cuenta que
he usado de sus palabras, no de las mías. Por eso, cuando
públiques hi ha sindicats molt diversos i, en conseqüéncia,
aixó és una qüestió complexa, com ha dit el Sr. Alfonso, i a
yo decía que destrozaba el idioma me refería a mis palala vegada s'haurien de veure els números, pero vaja, el tebras; con las suyas, evidentemente, la cosa va mucho mejor.
ma no era aquest, sinó que era el de consells insulars
Gracias, Sr. Presidente.
ajuntaments.
EL SR. PRESIDENT:
Per altra banda, vos te mateix, Sr. González i Ortea, adGracies, Sr. Diputat. Acabat el debat, passarem a la
met que per ventura, d'aquf a un temps, aixo s'haura de tornar a plantejar. Per ventura, per ventura. Aleshores, clar,
votació. En conseqüencia, deman a la Cambra si pren o no
nosaltres en aixo volíem prevenir. Ja que l'organisme no
en consideració la proposició de llei en qüestió.
marxa, ens pareixia oportú haver introduH la modificació
abans que es produfs qualque tipus de dificultat o d'acusaSres. i Srs Diputats que voten a favor de la presa en
consideració, es valen posar drets, per favor ?Gnlcies, es
ció de falta de sensibilitat sindical d'aquesta <!ambra i haver-nos avan<;at a aquesta problematica, que sol ser bastant
poden asseure.
comuna els darrers temps, respecte de la representació sinSres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen podical, pero en fi, veig que vos tes no hi entren. Per altra banda, el diputat que parla i el grup que representa estan consar drets? Gracies, es poden asseure.
ven<;u18 que l'INAP, en un Uoc com Balears, fins i tot ha de
delegar en to18 aques18 organismes que es creen aquí, a parAbstencions? No n'hi ha.
tir de la Comunitat. Estam conven<;udfssims que estalviarf27 vots a favor de la presa en consideració; 30 en conem doblers, temps, burocnkies, si hi hagués una reforma de
les administracions públiques a partir del que es crea i el
tra. En conseqüencia, no es pren en consideració la Propoque es crea és precisament aquest Institut balear de l'Admisieiq de Llei núm. 805/92, i com que no es pren en conside-
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ració, no hi ha lloc a la votació sobre si es tramita o no per
lectura única.
Acabat l'Ordre del Dia, s'aixeca la sessió. Gracies a
tots.
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