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1.- PREGUNTES: 

1) R. C.E. núm. 1513/92, presentada pel Diputa! Sr. Pascual i Amorós, del Crup Parlamentan M/XT, amb la 
formulació segiient: 
"Han estat autontzades per la Consellena de Treball i de Transports les excursions turlstico-comercials sol.lici
tades per l'agencia de viatges TransworLd SAo en data 12 de febrer del 1992, amb les condicions de preu, iline
rari i servei sol./icitades?" 

2) R.G.E. núm. 1514/92, presentada pel Diputa! Sr. Pascual i Amorós, del Crup Parlamentari M/XT, amb la 
formulació segiient: 
" Quantes, deIs més de 100 mi/ions de pessetes de multes als "manters" que la Conselleria de Treball i Trans-
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port ha posat, han estat cobrades?" 

3) RG.E. núm. 1956/92, presentada per la Diputada Sra. Teresa Riera í Madurell, del Grup ParlamenUlri SO
CIALISTA, amb la formulació següent: 
" Amb quins criteris la Direcció General de Joventut ha seleccionat els fina listes de la Comunitat Autónoma de 
les Illes Balears, per assistir i participar al Festival Internacional de Cinema de Cannes com a membre del ju
rat que concedeix els premis a pel.licules produrdes per joves?" 

4) R.G.E. núm. 1740/92, presentada pe! Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
amb la formulació segilent: 
"Ens podria detallar el President del Govern l'adscripció de cada un deis assessors que al final es detallen, al 
lloc i subprograma que figuren en l'esmentada relació de lIocs de treball? 
Albert Candela Mira, Juan José Novas Alemany, Eduardo Jiménez, Gaspar Oliver, Jaime Morey, Ma Teresa 
Rattier Nadal, 1. Antonio Berastain Diez". 

5) RG.E. núm. 1963/92, presentada pel Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
amb la formu la ció segilent: 
"Quines soUicituds d'indemnització han presentat els promotors o constructors afectats per la Llei d'Espais 
naturals i regim urbanístic de les arees d 'especial protecció de les Illes Balears?" 

6) RG.E. núm. 1652/92, presentada pel Diputal Sr. loan F. López í Casasnovas, del Grup Parlamentarí PSM 
i EEM, amb la formulació següent: 
"Quin ha estat el capteniment del Govern de les Illes Balears davanl les mesures antisocíals del Reía! Decrel de 
Reforma del Mercat de Treball que danyen especialment els treballadors del sector de ['hostaleria?" 

lI.- INTERPEL.LACIONS: 

1) R G.E. núm. 1211/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política de rellan<;ament 
economic de les Illes Balears. (Retirada) 

2) R G.E. núm. 1359/92, presentada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a política d 'aigües. 

IlI.- MOCIONS: 

1) RG.E. núm. 1609/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a prolítica en materia de 
promoció de la C.A. a través de la participació a fires, exposicions i certamens (derivada de la lnterpel.lació R. 
G.E. núm. 109/92). 

2) R G.E. núm. 1643/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política general de trans
ports terrestres de la CAlB (derivada de la Interpel.lació RG.E. núm. 985/92). 

w,- INFORME DE LA COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS. 

EL SR. PRESIDENT: EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes a tOtl'. Comen~m 
aquesta sessió plenaria. En primer lloc voldria fer constar 
als portaveus que en relació amb l'Ordre del Día que hi ha
via previst, la Interpel.lació núm. 1211 del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA, relativa a política de rellan~ment econo
mic de les Illes Balears ha estat retirada i, en conseqüencia, 
no es veura en el pIe d'avui. 

I.1) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1513/92, PRESENTA
DAPEL DIPUTATSR. MIQUELPASCUAL IAMOR6s, 
DELGRUP PARLAMETARI MIXT. 

Passam al primer punt, que correspon a les preguntes. 
La primera és la 1513, presentada pel Diputat Sr. Pascual i 
Amorós, del Grup Parlamentari MIXT, sobre aulorilzacions 
d'excursions de Viatges Transworld S.A Té la paraula el Di
putat Sr. Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOR6s: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Dia 12 de febrer del 
1992, va entrar a la Conselleria de Treball i Transports la 
sol.licitud d'una nova agencia de viatges, que per cert no es 
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va legalitzar fins més tard, que con tenia unes peticions de 
tres excursions turístico-comercials: Una, sa Pobla-Manacor
portocristo-Coves deIs Hams des d'una serie de municipis 
turístics - Arenal, Peguera, Colonia de Sant Jordi, etc., etc. -; 
una altra variant, sempre passant per sa Pobla, i la tercera, 
també una altra variant anant cap a Pollen~-Lluc-Inca, tam
bé passant per sa Pobla, que és on es venen les mantes. Par
lam, per tant, d'excursions de manters. 

Aleshores el Conseller de Treball i Transports va con
testar aquestes tres peticions de Viatges Transworld S.A 
dient que hi havia unes deficiencies, i aixo és l'objecte de la 
pregunta: A veure si s'ha concedit l'autorització d'aquestes 
tres excursions, perque hem de recordar que el Decret de 
transports turístics, entre altres coses, diu que el preu del bi-
11et ha de ser un 200% superior als de les línies regulars. En 
aquest cas, sembla que el preu del transport regular per anar 
asa Pobla des de Palma oscil.la entre 500 i 800 pessetes i en 
canvi el preu d'aquesta excursió són 1.495 pessetes, en el 
qual cas sembla - dic sembla, a posta el Conseller ha de con
testar - que no es compliria el Decret de transports turístics . 
Quant als serveis complementaris, que són dos - en aquest 
cas un és el guia turÍstic i l'aItre els paisatges amb especial 
interes turístic - la pregunta és a veure si es considera que 
anar a Portocristo, visitar les Coves deis Hams o anar al Port 
de Pollen~, a Bonaire, la Victoria i Alcúdia són paisatges 
amb ¡nteres tur(stic o bé si anar a Pollen~, Lluc i Inca és un 
paisatge ("interes turístico 

AIeshores la pregunta conereta al Sr. Conseller de Tre
ball i Transports és a veure si la Conselleria ha autoritzat les 
excursions turístico-comercials sol.licitades per l'Agencia de 
Viatges Transworld S.A dia 12 de febrer, amb les condicions 
sol.licitades de preu, itinerari i servei. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Té la paraula el representant del 
Govem per respondre. 

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

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. He de con
testar al Diputat Sr. Pascual que no hi ha cap autorització. 
Aixo no implica que hagi d'autoritzar-les sempre que a l'aca
bament del procés de compliment de la normativa l'agencia 
de viatges Tramsworld presentas un detall total ajustat a la 
norma. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Conseller. 

1.2) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1514/92, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. MIQUEL PASCUAL I AMORÓS 
DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, que és la 1514, que també 
formllla el Diputat Sr. Pascual i Amorós, del Grup Parla-

mentari M IXT, sobre multes als "manters". Té la paraula el 
Diputat Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. Presidenl. Sres. i Srs. Diputats. El Sr. Conseller de 
Treball i Transports va dir que les multes que s'havíen posal 
als "manters" superen els 100 milions de pessetes. La pre
gunta és: Quants d'aquests 100 mílions de pesseles de mul
tes als "manters" posades per la Conselleria de Treball i 
Transports, s'han cobrat? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Té la paraula el Sr. Consellcr per 
respondre. 

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

Gracies, Sr. Presidenl. Sres. ¡Srs. Diputats. En període 
de pagament voluntari, en aquests moments tenim cobrades 
294.000 pessetes. M'explicaré: De les 419 denúncies d'infrac
ció al transpon turístic formulades en aq uesta Consellería, 
314 han generat expedíent de cobrament de sanció. D'aques
tes 314, n'hi ha 4 que han estat abonades voluntariament, 
com he dit abans; 100 pendents d'abonamenl, al.legacions () 
recursos per part del denunciat; 94 que en aquest moment es 
troben en recure; d'al~da i 116 en fase d'instrucció de l'expe
dient. TOl aixo ocasionaria un muntant de 85 milions de pcs
setes, pero he d'aclarir que quan don una xifra, l'única cosa 
exacta que en cada moment es pot facilitar és la teoriea de 
denúncies, que en realitat té més un sentit pedagogic que 
pretén evitar la comissió de futures irregularitats que la xifra 
exacta del total de sancions ja que, llevat de les pagades vo
luntariament, les restants podrien canviar en el període d'al. 
legacions o amb els recursos reglamentaris. 

També s'han de respectar al maxim aquests períodes 
com a defensa del denunciat que, com bé sabeu, poden re
tardar per base legal el pagament d'una sanció durant un o 
dos anys. Aixo succeeix en algunes que han de passar a vía 
executiva, de la qual coneixen la perfecta actuació de la Con
selleria d'Hisenda. Aixo no obstant, la filosofia quc intcntam 
mantenir des d'aquesta Conselleria no és la de sancionar, si
nó la d'inlentat conduir el col.lectiu afectat al compliment 
del Decret 35/1991 de transport turístic o de qualsevol altra 
norma legal establerta. Gracies, President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sr. Pas
cual? Té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Per dir que 
249.000 pessetes damunt un anunci de 100 milions de pessc
tes és una quantitat insignificant i que jo accepto les explica
cions del Sr. Conseller, pero també vull anunciar que segui
rem aquest tema i que més endavant tomarem afer més pre
guntes per veure com acaben aquests expedients que es tro-
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ben en perrode d'al.legacions o de recursos d'al<;ada i per sa
ber si realment els qui han anat en contra de la legislació vi
gent en materia de transports, i sobretot els "manters", al fi
nal són sancionats adequadament. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Vol tornar afer ús de la paraula, el 
Sr. Conseller? No. 

1.3) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1956/92, PRESENTA
DA PER LA DIPUTADA SRA. TERESA RIERA MADU
RELL, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, que és la 1956, que for
mula la Diputada Sra. Teresa Riera i Madurell, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, sobre selecció de finalistes de 
la Comunital Autonoma per assistir i participar al Festival 
internacional de Cannes com a membres del jurat. Té la pa
raula la Sra. Riera. 

LA SRA RIERA 1 MADURELL: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El passal 
dia 24 de man;:, supos que tal com s'havia previst, va tenir 
lloc a Madrid la selecció entre els finalistes de les diferents 
comunitats autonomes deis joves que havien de representar 
l'Estat espanyol al Festival de Cinema de Cannes com a 
membres del jurat que concedeix els premjs a les pel.lícules 
produYdes per joves. Previament, la Direcció General de la 
Joventut havia de seleccionar els participants a la Comunitat 
Autonoma balear. Ens podria explicar, Sr. Conseller, quins 
criLeris es van seguir per fer aquesta selecció. Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Riera. Té la paraula el Conseller Sr. Gilet 
per respondre. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CIA (Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. Sra. Diputada, els criteris de se
lecció, o de participació més que de selecció - després ti ex
plicaré el perque - varen ser publicats en convocatoria dia 19 
i dia 24 de febrer i el dia 12 de febrer en una nota de prem
sa, i no eren altres que tenir entre 18 i 25 anys, ser cinefil, 
enviar una crítica d'una pel.lícula i una carta explicant els 
motius pels quals interessava assistir al Festival, tenir un 
bon nivell de coneixement de frances i estar en prossessió del 
carnet jove. Només hi va haver una petició; els criteris de se
lecció no es varen donar ates que només hi havia una pelició 
i, conseqüentment, es va remetre a I'lNJUVE, que <I 'acord 
amb el que voste ha manifestat, a I'acta o a la reunió de dia 
24 de man;:, amb participació de totes les comunitats auto
nomes, varen decidir quins serien els representants d'aques
tes comunitats miLjan<;ant dues votacions. Conseqüentment, 
entenc haver contestat la pregunta quant als criteris de se
lecció, que no van ser més que fer de bústia i d'enviar les pe-

ticions a INJUVE directament des de la Direcció General 
de Joventut. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. Vol fer ús de la paraula, la Sra. Rie
ra? Té la paraula. 

LA SRA RIERA 1 MADURELL: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, la meva pregunta 
era perque hi ha haver persones que es varen dirigir a la Di
receió General de la Joventut per demanar quins eren els 
criteris, previament al tancament tlel termini tle prcsenlaci() 
de papers, i se'ls va dir que clarament no existicn, perquc 
nosaltres entenem que el que ha Ilegit són les bases. Evi
dentment, una persona té entre 18 i 25 anys i no hi pot fer 
res, és així; els criteris són una altra cosa, és a dir, els criteris 
sÓn allo que, ent~e la gent que compleix les bases, es valora
ra perque hi puguin anar o no. A nosaltres ens sembla que 
el [et de fer públics previament els criteris dóna transparen
cia a fets com aquest, evita malentesos i, sobretot, garanteix 
la igualtat d'oportunitats a tots els ciutadans, que és el que 
nosaltres volem. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Riera. Vol tornar a ter ús de la paraula el 
Conseller Gilet? Té la .paraula. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CIA (Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. Lament, Sra. Riera, que no hagi 
entes el que jo he explicat. Ero pareix que era summament 
clar quins eren els criteris per participar, que havia fixat IN
lUYE, i a part d'aixo It he de dir que es va elaborar un dos
sier que es trobava disponible a totes les oficines d'informa
ció juvenil i que, naturalment, feia referencia a aquests crite
ris concrets, que no havia elaborat la Conselleria i que pos
teriorment varen ser objecte de selecció d'IJUVE a la reunió 
de dia 24 amb dues votacions, on va participar el represen
tant o el peticionari d'aquesta Comunitat Autonoma, únic 
peticionari, i que d'acord amb la primera votació només es 
va deixar un representant per a cada Comunitat Autónoma i 
en una sega na votació varen guanyar Caslclla-La Manxa i 
Valencia amb 15 i 13 vots, respectivamenl. Conseqüenl
ment, jo entenc que el comportament i I'actuació de la Con
selleria són correcles, així com també estic convem;ut que ho 
va ser la selecció duta a terme per INJUVE. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. 

I.4) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1740/92, PRESENTA
DA PEL DrPUT AT SR. PERE SAMPOL 1 MAS, DEL 
GRUP PARLAMENTARI PSM I EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, la 1740, que [ormula el 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 32/ 5 de maig del 1992 1389 

Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM 
i EEM, sobre adscripció deis assessors de la Presidencia del 
Govern. Té la paraula el Diputat Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Segons la relació de lloes de tre
ball deis Pressuposts generals de la Comunitat Autónoma, a 
les seccions de la Presidencia del Govern balear hi figuren 6 
assessors; en canvi, en la resposta a una pregunta parlamen
taria nostra, la núm. 792, figuren adscrits a Presidencia 7 as
sessors, que són els Srs. Albert Candela, Juan José Novas, 
Eduardo Jiménez, Gaspar Oliver, Jaume Morey, Ma Teresa 
Rattier i José Antonio Berastain. Ens podria explicar exacta
ment a quins 1I0es deis catalogats a la relació estan adscrits 
aquests senyors i senyores? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CIA (Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. Li donare relació, Sr. Sampol: El 
Sr. Candela Mira, Albert, és adscrit a Relacions públiques i 
Protocol, al Subprograma 11.21.00; Eduardo Jiménez Martí
nez és del cap de premsa, Subprograma 11.22.00; Gaspar 
Oliver, assessor directe del President, cordinador de les fun
cions d'IFEBAL a I'Expo-92, Subprograma 11.21.00; el Sr. 
Jaume Morey Morell, Subprograma 13.41.00, esta a la Secre
taria del Consell de les relacions amb Europa; Maria Teresa 
Rattier Nadal, Subprograma 11.21.00, assessora del Presi
dent per a relacions amb les institucions de caracter social; 
José Antonio Berastain Diez, Subprograma 11.21.00, asses
sor del President per a temes de canlcter general, i quant a 
Juan José Novas Alemany no pertany a Presidencia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. 
Sampol? Té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Aquí segurament hi va haver un 
error. La resposta a la nostra pregunta diu: "En contestació 
a la Pregunta 792/92, presentada pel Diputat Pere Sampol 
del Grup Parlamentari PSM i EEM, etc., envia la relació aixf 
com els criteris que fa servir el Govern per assignació de re
muneracions a aquests assessors - no llegesc tota la res posta 
- ens plau de facilitar la relació següent: Conselleria, figura 
adscrit a Presidencia el Sr. Juan José Novas Alemany, en 
funcions d'informatica i amb un sou de 425.710 pessetes". 
Ens va estranyar que figurassin 7 assessors adscrits a Presi
dencia, quan en la relació de lIoes de treball només n'hi ha
via 6, ates que la Llei de Funció pública, com vos te sap, Sr. 
Gilet, es claríssima, és a dir, que si aixó fas ver infligiria els 
apartats 1 i 2 de I'article 9 de la Llei de Funció pública, aixf 
com I'article 32. Si de cas, faci revisar aquesta res posta i mi
rín on esta adscrit exactament el Sr. Novas, perque, segons 

vos te, aquesta resposta que ens varen fer arribar és inexacta. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grilcies, Sr. Sampo!. Vol tornar afer ús de la paraula, el 
Sr. Gilet? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CIA (Francesc Gilet i Giran): 

Gracies, Sr. President. Sr. Sampol, ja admet el seu con
sell. Farem revisar aquesta resposta, peró el cen i segur és 
que fa la impressió que tal com la pregunta ve contestada fe
ia referencia a assessors adscrits a Presidencia del Govern i 
jo crec recordar que el Sr. Novas esta a Informatica i no a 
Presidencia del Govern. Potser que l'error s'hagi comes 
aquí, no sé si per pan seva o meva, quant a la relació. De to
tes maneres, prendrem nota de les consideracions, pero no 
enlenem que hi hagi cap irresposabilitat ni cap il.legalital de 
cap de les maneres. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. 

1.5) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1963/92, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. PERE SAMPOL 1 MAS, DEL 
GRUP PARLAMENTARI PSM I EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta 1963, que formula el Diputat Sr. 
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, so
bre sol.licitud d'indemnització d'afectats per la Llei d'Espais 
naturals. Té la paraula el Diputat Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gracies, Sr. President. La pregunta és molt senzilla, era 
quantificar les indemnitzacions que fins ara han sol.licitat 
els promotors o constructors afectats per la Llei d'Espais na
turals i regim urbanístic de les arees d'especial protecció de 
les Illes Balears. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampa!. Té la paraula el representant del 
Govern per respondre. 

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

Sí; mol tes gracies, Sr. President. Fins ara, Sr. Sampol, 
s'han presentat un total de 98 peticions d'indemnització que 
totalitzen aproximadament uns 100.000 milions de pesselcs, 
tenin! en compte que n'hi ha que no han quantificalla peti
ció, peró són realment petites, perque fan referencia a solars 
d'una urbanització. En conseqüencia, no ha tenc sumat exac
tament, encara que tengui la relació d'una en una, pero 
aproximadament sumen uns 99.000 milions de pessetes. 
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EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Saiz. Vol tornar afer ús de la paraula, el Sr. 
Sampol? Té la paraula. 

EL SR SAMPOL 1 MAS: 

Aquest diputat - com tots els altres, supós - confia que 
aquestes peticions siguin molt inflades i que no s'hagin de 
dur a terme. Ha die, perque en cas d'arribar a expedients 
d'avaluació justa o que hi hagués sentencies, podria ser un 
precedent que qualque membre destacat del Partit Popular, 
com el seu portaveu, segons una transcripció de I'informatiu 
de Radio Mallorca de dia 24 d'abril, digués que tot aixó ha 
haura de pagar la Comunitat Autónoma. Ha haura de pagar, 
si ens pertoca fer-ho; una cosa és el que demanen i l'altra el 
que és realment just. Jo cree que haurien d'anar un poc aler
ta amb aquestes declaracions, perque poden ser bastant ne
gatives. La transcripci6 diu textualment: "El portaveu del PP 
reconeix que aixó també ha hauran de pagar els ciutadans, 
perquc ... " 

EL SR PRESIDENT: 

Sr. Sampol, perdoni, parlam d'una pregunta i vostc fa 
unes al.lusions i provocant un debat. 

EL-SR. SAMPOL 1 MAS: 

Té tata la raó, Sr. President. Li deman disculpes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Vol tornar afer és de la paraula, el 
Sr. Con§eller? Entenc que no hi ha Uoc a al.lusions dins el 
tom de preguntes estrictament [¡xat pel Reglament, Sr. 
González. Digui, Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES ] OR
DENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, Sr. Presidente. Como a mi no me han hecho ninguna 
alusión creo que tengo derecho reglamentario a poder inter
venir nuevamente y lamentar, en nombre de todo el grupo 
parlamentario, si es que puedo hablar en nombre del mismo, 
que el Sr. Sampol haya aprovechado algo que no le corres
pondía para iniciar un debate con quien sabía que no le po
día contestar. Entiendo que esto no son procedimientos par
lamentaríos adecuados. Muchas gracias. 

1.6) PREGUNTA RG.E. NÚ~. 1652/92, P.RESENTA
DA PEL DIPUTAT JOAN F. LOPEZ 1 CASASNOVAS, 
DEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1 EEM. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, que és la 1652, que for
mula el Diputat Sr. Joan Francesc López i Casasnovas, del 
Grup Parlamentarí PSM i EEM, sobre Reíal Decret de re
forma del mercat de trebal!. Té la paraula el Diputat Sr. Ló
pez. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr. President. Dia 7 d'abril d'enguany un Real 
Decreto Ley sobre medidas de fomento del empleo y protec
ción del desempleo - és a dir, mai no hi havia hagul lanla dis
tancia entre les paraules i els fets - contempla i posa en 
practica mesures de can1cter antisocial que danyen especial
ment els treballadors i també ten en especial incidencia en el 
sector d'hostaleria. Quin ha estat el capteniment, la conduc
ta del Govem de les IlIes Balears en relació amb aquest te
ma? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. López. Té la paraula el representanl del 
Govern per respondre. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPOR
TS (L/oren<; Oliver í Quetglas) : 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Una vegada 
publical el Reía! Decret L/ei 1/1992, de 3 d'abri!, de mesures 
urgents sobre fomenl de l'ocupació í protecció per lIcsocu
pació, es va formar una comissió constituida pels consellers 
d'Economia i Hisenda, de Turisme i de Treball i Transports 
per tal d'estudiar les repercussions de l'aplicació de les es
mentades mesures a la nostra Comunitat. Com a primera ac
tuació derivada de l'analisi per part d'aquesta comissió, es va 
dirigir un escrit a l'Excelentíssim Sr. Ministre de Treball i 
Seguretat Social i al d'lndústria, Comer<; i Turisme intentant 
deixar constancia de l'especial condició d'estacionalitat q uc 
tenia la nostra indústria turística. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Oliver. Vol fer ús de la paraula, el Sr Lú
pez? Té la paraula. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Senyors del Govern. Sr. Conseller. A la vista de la res
posta que ens donen, el nostre Grup no té altre remei que 
formular, reformular i insistir en la necessitat de comptar, a 
les Illes Balears, amb un Consell Económic i Socia!. Al nos
tre entendre, és imprescindible que hi hagi un contacte amb 
els treballadors afectats i amb la representació sindical cor
responent; per a0 nasal tres continuam demanant quan, per 
tractar un tema d'aquesta importancia, d'aquesta rellevancia, 
d'aquesta incidencia en el món laboral i económic de les 1-
lles, hi haura, a més a més del coneixement, del dictamen de 
la CAEB en relació amb l'actitud que s'ha de tenir amb 
aquest Decret, el coneixement directe de les centrals sindi
cals, que són realment les més interessades, perque pateixen, 
en representació deIs treballadors, les conseqüencies direc
tes d'aquestes mesures. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. López. Vol tornar afer ús de la paraula, el 
Sr. Conseller? 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL J TRANSPOR-
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TS (Lloren<; Oliver i Quetglas) : 

No. Gracies. 

II.2) INTERPEL.LACIÓ R.G.E. NÚM. 1359/92, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI MIXT, RELA
TIVA A POLÍTICA D'AIGÜES. 

El SR. PRESIDENT: 

Passam al punt següent de l'Ordre del Dia, que és el 
corresponent a interpel.lacions, i a la 1359, presentada pel 
Grup Parlamentari MIXT, relativa a política d'aigües. Té la 
paraula el Diputat Sr. Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

La política d'aigües del Govern de la Comunitat Auto
noma és una materia que dóna per parlar-ne molt i que té 
molts d'aspectes diferents. En aquesta interpel.lació, jo em 
cenyiré a uns aspectes concrets que són els que entenc que 
avui necessiten més discussió en aquest Parlament, perque 
són els que necessiten una acció més forta per part del Go
vern. 

En p"imer Uoc, només com a preambul, vuU fer referen
cia al document que ens varen lliurar com a Pacte autono
mic i-que, respecte de la materia: d'aigües, diu que la Comu
nitat Autonoma de les IlJes Balears podra accdir a I'ordena
ció i concessió de recursos i aprofitaments hidraulies natu
ralment quan les aigües discorrin íntegrament dins la Comu
nitat Autonoma, com realment passa. AIeshores jo voldria 
fer algunes preguntes al Conseller en aquest respecte. No és 
l'objecte més important d'aquesta interpel.lació, pero sí que 
em contestas a veure, segons la seva opinió, aixó que ens 
permetra: Senzillament el que ara aprova el Sr. Director 
provincial del Ministeri d'Obres Públiques quant a autorit
zacions i concessions i que ja tramita la Comunitat Autono
ma a través d'un conveni de col.laboració que es va fer l'any 
1986, o significara que nosaltres podrem legislar en materia 
d'aigües? Significara que nos al tres podrem desenvolupar la 
LIei d'Agües? Significara o no que la sentencia del Tribunal 
Constitucional sobre la Llei d'Aigües ens permetra una cer
ta autonomia legislativa? 

Dit aixó com a preámbul, no és el més important d'a
questa moció. Si analitzam el cicle de l'aigua, ens trobam 
que tenim una captació, una xarxa d'aigua en alta, uns depó
sits de regulació, i després una xarxa en baixa, una distribu
ció a les poblacions - parlo de l'aigua per a consum huma -, 
després una xarxa en baixa de clavegueram, unes estacions 
depuradores i una reutilització d'aquestes aigües. Jo he de 
convenir que el Govern d'aquesta Comunitat Autónoma els 
primers anys va fer poca cosa, pero darrerament ha intensifi
cat la seva actuació amb la creació d'IBASAN i que també 
ha actuat respecte de la construcció d'estacions depuradores, 
o sigui que es van fent coses, que tal volta es podrien accele
rar més i que fa falta que les estacions depuradores tenguin 
un funcionament més correcte del que han tengut fins ara, 
pero, repelesc, el Govern ha fet.coses dins aquesta area. 

On vull centrar aquesta interpel.Iació és en la captació 
d'aigua i la xarxa d'alta fíns als deposits reguladors de les ai
gües per a consum huma i en aquest respecte he de dir que 
es veu una descoordinacíó bastant notoria. Per exemple, el 
Sr. Arturo Cadenas, no fa gaire, fa uns mesos, va dir que ha
vien de ter una planta potabilitzadora a Palma. Jo no he sen
tit si el Govern diu que sí o diu que no a aquesla planta po
tabilitzadora. El que jo vullllegir són les dades que tene del 
1983 sobres els recursos utilitzables i utilitzaeió que es va fer 
en aquell moment, que era, per a la iHa de Mallorca, 240 
hectometres cúbies utilitzables, 222 utilitzats, hi havia un pe
tit superavit de 18 hectometres cúbies. Per tant, no pareix 
que fes falta una potabilitzadora a Mallorca. A Menorca, 
uns recursos de 33 i una utilització de 23 hectometrcs cú
bies; per tant, també superavit; no pareix que tampoc fessin 
falta potabilitzadores a Menorca. A Eivissa i Formenlcra, sí, 
és cIar, perque de 25 hectometres cúbies utilitzables, 29 ja 
utilitzats el 1983. 

Evidentment, avui la situació no és la mateixa, la situa
ció és moltíssim més greu , han passat 10 anys, les grans 
obres d'infrastructura en alta no s'han fet i el que ha passal 
és que cada vegada consumim aigua de menor qualital, aix(J 
és una cosa que es veu a Palma, que es veu a molts indrels 
de Mallorca, de Menorca í de les Pitiüses. Aleshores, hem de 
recordar el Reial Decret Llei 15/1984, de 26 de desembre, 
que declara d'interes general - i per tant que l'Estat hi ha de 
posar els doblers - la regula ció del sistema AImadra-SoIle
ric-Massanella i també la regulació del sistema LIuc-Sant 
Miquel a I'illa de Mallorca. També parlava de la construcció 
de I'estació depuradora de Palma, que es va [er oportuna
ment, pero respecte d'aquests dos sistemes Almadra-SoIlc
ric-Massanella i Lluc-Sant Miquel, poques coses hem viSl 
des del 1984. 

L'any 1987 es va lliurar la primera fase del Pla hidrolo
gic de les Illes Balears, fet per l'Administració central de 
I'Estat. En aquest Pla hidrologic sembla - i dic sembla per
que voldria que m'ho confirmas - que el sistema AImadra
Solleric-Massanella es redu'ia al que avui es diu sa Costera. 
A posta es va fer un estudi d'alternatives per a l'aprofita
ment de sa Costera i el Torrent majar de SólIer, el qual es va 
continuar amb un estudi hidrologic de la vall de SóIler, que 
sembla que s'ha acabat, i avui ens trobam en la fase de fer 
les prospeccions adequades per encarregar el projecle i eo
men<;ar les obres, M'agradaria que el Sr. ConselIer m'infor
mas de l'estat actual de tot aixo que he dit, que digués quan 
Ji pareix que poden comen<;ar les obres de conducció de I'ai
gua de sa Costera i quan poden estar acabades. 

Respecte de la regula ció del sistema LIuc-Sant Miquel, 
o sigui, per entendre'ns, de la zona de Campanet, no s'ha fel 
absolutament res. Llavors, la pregunta és molt concrela: 
Com es troben les inversions en aquest sistema? Hi ha res 
previst o no? A Eivissa, plantes potabilitzadores, hi ha una 
planta prevista a Sant Antoni d'Eivissa segons el Reíal De
cret 798/1989, de 30 de juny, per potabilitzar aigua de mar. 
Quan es construira, com es troba l'assumpte de la potabilit
zadora d'Eivissa? A Menorca no sabem que hi ha hagi res i a 
Formentera també es parla que s'ha de fer un estació potabi
litzadora, que teóricament també hauria de pagar l'Estal, pe
ro tampoc no hi ha cap Reial Decret que hi do ni suporto 
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1 ara entram a les darreres notícies, que és el sistema 
Llubí-Muro. Darrerament s'ha parlat que s'ha de dur aigua 
d'aquesta zona cap a Palma. Jo sé que hi ha estudis hidro
geologics de caracter general, pero persones enteses en la 
materia que hem consultat també diuen que si no es fan uns 
estudis hidrogeologics de detall, és possible que el fet de dur 
l'aigua de la zona de Llubí-Muro cap a Palma podria repre
sentar problemes seriosos per a la font de Sant Joan, que 
subministra Muro, Can Picafort, no sé si alguna zona d'Al
cúdia, arnés d'altres pous de la zona. 

Aleshores, jo havia plantejat tota una serie de coses. 
Sembla que les potabilitzadores no fan falta a Palma, a l'illa 
de Mallorca, ni a la I'illa de Menorca. Jo vull recordar que 
segons un estudi del Col.legi d'enginyers industrials, pel sol 
fet de la seva potabilització, l'aigua potabilitzada se'n va 
prop de 200 pessetes el metre cúbic, que després s'haurien 
d'afegir a les despeses de provei'ment, de sanejament, de de
puració, etc., etc., o sigui que practicament doblaríem el cost 
de l'aigua i, per tant, no és desitjable una planta potabilitza
dora, i també una altra pregunta és sobre el Pla hidrológico 
Segons el Decret regulador de la Junta d' Aigües, el Govern 
de la Comunitat Autónoma té competencia per fer el Pla hi
drológic. He dit que l'any 1987 es va lliurar la primera fase 
del pla que s'havia comen~at l'any 1980 o l'any 1981, després 
de sis anys. Som a l'any 1982. Que passa? Es fa qualque cosa 
en el Pla hidrologic? No es fa. 

Segona pregunta: Com es tramitara, aguest pla hidroló
gic? Quina naturalesa tendn\? Sera un pla només dedicat a 
l'aigua o tendn\ components urbanístics? La primera pre
gunta és a veure si ha de ser o no un pla sectorial i després 
una altra és qui dura l'administració de l'aigua de la Costera, 
l'administració de les aigües de les potabilitzadores, de tot el 
que es construeixi, etc. Sera la Junta d'Aigües? Es pensa 
promoure consoreis a cada illa? Jo vull recordar que a Eivis
sa hi ha un consorci constitu'it ja fa anys que en aquests mo
ments sembla aturat, que esta congelat, perque hem de re
cordar diverses coses. En primer lloc, que les conques hidro
grMiques són interiors de cada illa i, per tant, que el tema de 
l'aigua s'hauria de descentralitzar a nivell de consell insular. 
L'ideal seria que per al tractament de les aigües en alta hi 
hagués un consorci a cada illa amb participació de tots els 
ajuntaments i del ConselI Insular corresponent, perque els 
ajuntaments tenen competencies en aquesta materia. Segons 
el que contesti el Sr. ConselIer, després durem o no durem 
les corresponents mocions i, naturalment, també li continua
rem plantejant qüestions en el torn de replica. 

EL SR. PRESIDENT: , 
Gracies, Sr. Pascual. Té la paraula el ConselIer Sr. Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 OR
DENACIÓ DEL TERRITORl (Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracies, Sr. Presidente. Sras. i Srs. Diputados. 

En primer lugar, Sr. Pascual, yo quisiera agradecerle su 
planteamiento de esta interpelación ya que, tratandose de 
un tema tan amplio como la política de aguas, podria haber
se quedado en una serie de vaguedades que hubieran hecho 

bastante infructuoso este debate y, en cambio, haberlo cen
trado en temas muy concretos que ha expuesto muy cons
tructivamente creo que puede dar lugar a un intercambio de 
opiniones interesantes y quizá, posteriormente, a alguna 
moción más interesante todavía. Intentaré contestar con la 
misma precisión y concisión con que usted ha hecho las pre
guntas. 

Entendemos que el Pacto autonómico recoge que serán 
comptencias de la Comunidad Autónoma lo que el Estado 
se había reservado en el Decreto de transferencias. Si lo que 
tenía reservado el Estado era la legislación, ordenación y 
concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos, con
secuentemente lo que tendra la Comunidad - que és lo que 
le corresponde de acuerdo con el Estatuto y con la Constitu
ción - son precisamente esas competencias. Por lo tanto, no 
sólo la concesión de recursos, sino también la ordenación de 
los mismos a través del Plan hidrológico y, por supuesto, la 
legislación. Efectivamente, en estos momentos la Ley de 
Aguas prevé que las comunidades autónomas que tengan de
recho a una competencia exclusiva en materia de aguas por 
tener las cuencas intracomunitarias, tienen derecho a legis
lar en materia de aguas con absoluta autonomía, salvo unos 
principios que deben respetar en el momento de regular la 
administración hidráulica. Salvo esto, tiene plena competen
cia, como la tiene Canarias, que ha hecho su Ley de Aguas 
igual que Baleares podra hacerla en el futuro. 

Le agradezco que haya reconocido la actuación del Go
bierno en materia de estaciones depuradoras, tanto en la 
construcción como en los esfuerzos para que su explotación 
sea correcta y adecuada. Sólo quisiera puntualizar una cosa 
a efectos de entendernos y es que la Comunidat Autónoma 
no ha actuado en función de ninguna competencia específica 
suya en materia de depuración de aguas. La depuración de 
aguas corresponde a los ayuntamientos y la Comunidad Au
tónoma ha actuado subsidiariamente en un primer período a 
través de asistencia técnica y económica para estaciones de
puradoras que posteriormente se entregaban al ayuntamien
to para su explotación y, en una segunda fase, a través del 
!BASAN, mediante convenios establecidos con cada uno de 
los ayuntamientos, a través de los cuales nuestros ayunta
mientos se comprometían a depurar sus aguas en la estación 
depuradora que construía el !BASAN. Consecuentemente, 
es una competencia municipal, al igual que lo es todo lo re
lacionado con la distribución, recogida y depuración de estas 
aguas residuales. 

Eso es importante en el momento de plantear cuál ha 
sido y cuál puede ser en el futuro la actuación de la Comuni
dad Autónoma en captación y distribución de las aguas. Re
pito que la distribución domiciliaria de las aguas es una 
competencia de cada ayuntamiento. La competencia que 
hasta ahora ha tenido transferida la Comunidad, si se le pue
de llamar competencia, era la de prestar ayuda técnica y eco
nómica a los ayuntamientos para cumplir esa función, pero 
nada más, y para eso no hacía falta ninguna transferencia de 
competencias, bastaba con tener o no tener dinero. 

Lo que sí falta en el futuro es la obtención y regulaci()D 
de los recursos hidráulicos, ahí es donde podrá intervenir la 
Comunidad Autónoma a través de la Junta de Aguas el día 
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que tenga esla competencia, al igual que interviene el Esta
do, que capla y obliene los recursos que posteriormente da 
de alta en los ayuntamientos para que ejerzan sus función de 
distribuirlos, sin que ello sea óbice para que algún ayunta
miento pueda disponer de sus propios recursos a través de 
fuentes antiguamente propias, de acuerdo con la legislación 
actual, a través de la obtención de la correspondiente conce
sión, que puede ser individual de un ayuntamiento, en cuyo 
caso este abastecimiento, este pozo sería propiedad del 
ayuntamiento, utilizando las aguas en concesión, o la Comu
nidad Autónoma podnl acudir en la captación y distribución 
de recursos en alta, en tanto y cuando estas obras tengan un 
carácter supramunicipal y representen poder regular y utili
zar más racionalmente la totalidad de los recursos de nues
tras cuencas. Eso es lo único que justifica la actuación de la 
Comunidad Autónoma, ya que de otra forma, si cada ayun
tamiento pudiese hacer su propia captación, ya seria entrar 
dentro de la estricta competencia municipal y no habría lu
gar a la actuación de la Comunidad, que se tendría que limi
tar exclusivamente - en el momento que tenga la competen
cia, repito - o ordenar y regular la utilización de estos recur
sos y aprovechamientos, pero no a gestionarlos físicamente. 

Yo creo que no hay ninguna descoordinación en la ac
tuación que ha habido hasta hora, entre otras cosas porque 
realmente la Junta de Aguas empieza a actuar de lleno, per 
se, con autonomia presupuestaria propia, desde este año 
1992. De todas formas, nunca podrá hablarse de descoordi
nación cuando algún ayuntamiento, en función de sus com
petencias propias, haga lo que piensa que tiene que hacer en 
materia de abastecimiento de aguas. Efectivamente el Sr. 
Cadenas, presidente en estos momentos de la Empresa mu
nicipal de aguas de Palma, se planteó en un momento dado 
la construcción de una planta potabilizadora para mejorar el 
abastecimiento de agua de Palma. Ése es un tema que po
dría hacer perfectamente el Ayuntamiento, al igual que lo 
está haciendo el Ayuntamiento de Eivissa y entra dentro de 
sus competencias. 

No hay descoordinación, lo que pasa es que en la Junta 
de Aguas pensamos y coincidimos con usted que mientras 
haya recursos excedentes que se pierden en el mar, más vale 
aprovecharlos, y efectivamente hay todavía un cierto exce
dente, no demasiado elevado, que unido a una más racional 
utilitzación de los recursos que estamos empleando en estos 
momentos, nos permite pensar que durante una serie de 
años no sera necesario recurrir a las plantas potabilizadoras, 
pensamos que de verdad se obtienen estos recursos en la 
cantidad y calidad que hasta ahora han prefijado los estudios. 

Consecuentemente, nosotros pensamos que en Mallor
ca caben otras captaciones, por ejemplo la de la Costera, la 
de Llubí-Muro, quiza la de Sant Miquel-Almadra, etc. Que
dan esas posibilidades y por eso nostros estamos potencian
do estas actuaciones, unas veces colaborando con el Ministe
rio de Obras Públicas en base al convenio de colaboración 
que tenemos para que desarrolle esas obras declaradas de in
terés general y que, por tanto, debe construir i financiar el 
Estado con nuestra colaboración exclusivamente tecnica, e 
incluso poniendo en marcha otras, ya sea directamente por 
parte de la Junta de Aguas, como sería el aprovechamiento 
de estos excedentes de Llubí y Muro en la forma que le voy a 

comentar dentro de un momento. 

En cambio en Eivissa, donde efectivamente ya se ha so
brepasado la capacidad de los recursos disponibles, además 
de la planta potabilizadora que esta construyendo el ayunta
miento, hemos conseguido del Ministerio de Obras Públicas 
que mantenga el contenido del Decreto Ley que regulaba la 
construcción de otra potabilidadora que se ubicará en la isla 
de Eivissa, pero en el municipio de Sant Antoni, y también 
estamos colaborando en la construcción, por parte del Mi
nisterio, de una planta en Formentera, aunque ciertamente, 
hasta ahora, el Ministerio ha manifestado su voluntad de 
construirla, pero no está amparado por ninguna norma de 
tipo legislativo, y en Menorca, efectivamente, pensamos que 
no ha lugar a ninguna actuación de este tipo. 

¿Por que no se ha hecho nada en estos 10 años? Ése es 
un tema que desgracidamente nosotros no podemos contes
tar con precisión. Son obras que debiera haber reali7.ado el 
Ministerio de Obras Públicas, que eran su competencia, por
que no ha sido transferida y la mayoría de los Sres. i Sras. 
Diputados conocen perfectamente las vicisitudes que han 
pasado los sucesivos proyectos de ley que se han traído a es
te Parlamento intentando que se adelantase la transferencia 
de competencias a la Comunidad Autónoma en materia de 
aguas, pero ello no ha sido posible por razones que no son 
del caso comentar ni debatir en estos momentos. 

De los dos sistemas que estaban previstos realizar por 
parte del Ministerio de Obras Públicas para paliar las conse
cuencias del anterior período de sequía, la regulación del 
sistema Almadra-SoIleric-Massanella y el de Lluc-Sant Mi
quel, efectivamente se hizo un estudio comparativo por par
te del Ministerio, con nuestra colaboración, a través del CE
DE, del centro de estudio y experimentación de Obras PÚ
blicas, entre estos dos sistemas y el de la Costera. Entonces, 
por una serie de razones de orden técnico que no vamos a 
detallar en estos momentos, se llegó a la conclusión de que 
el sistema de Almadra-SoIleric-Massanella no era interesan
te. La verdad es que, en principio, los recursos que podía 
aportar no justificaban la gran inversión que debía hacerse, y 
entre Lluc-Sant Miquel i la Costera, que podría considerarse 
como un apéndice del sistema Almadra-Solleric-Massanella, 
se inclinaron por dar prioridad al tema de la Costera. 

Los caudales que se podían aportar eran sensiblemente 
los mismos, los presupuestos eran parecidos, pero en el 
aprovechamiento de la Costera, de la fuente del valle de SÓ
ller, no hay ninguna duda de cuales son los caudales disponi
bles - son los que se pierden en el mar; físicamente, visible
mente se pierden en el mar - mientras que en el aprovecha
miento del sistema Lluc-Sant Miquel, Ses Ufanes de Campa
net, el tema era algo más difícil, algo más conflictivo, con 
menos garantías de éxito - incluso físico - de poder conse
guir regular estos caudales y, en cambio, con problemas con
flictivos en orden a un aprovechamiento de esos caudales 
con otros posibles usuarios, como son las zonas agrícolas del 
centro de la isla. 

Por eso, de común acuerdo, el Ministerio y la Comuni
dad Autónoma acordamos profundizar y continuar en el tc
ma de la Costera como un apéndice de la regulación del sis-
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tema Almadra-Solleric-Massanella, y en estos momentos po
dría decirle que, dentro del esquema de colaboración, ya ha 
sido remitido al Ministerio, a petición del mismo, un pliego 
de condiciones para poder contratar la realización de dicho 
proyecto, y que las previsiones del Ministerio son que den
tro de este mismo año, en un plazo de dos a tres meses, se 
contrate la redacción de este proyecto. En principio, la pre
visión era que el concurso y contratación subsiguiente fuese 
concurso de proyecto y obra, pero después se ha desglosado 
y únicamente se contrata el proyecto. Consecuentemente, 
ahora mismo no me atrevería a decir en qué fecha podrían 
iniciarse las obras. La intención era que se iniciasen el año 
1993, pero ahora mismo no hay ningún compromiso por 
parte del Ministerio, que ha echado una cierta marcha atrás 
en su compromiso de iniciarlas el año 1993. 

En cuanto al aprovechamiento del sistema Llubí-Muro, 
que se ha traído a colación como una alternativa precisa
mente antes de construir la planta potabilizad ora para Pal
ma, realmente tiene unos estudios hidro geológicos muy 
completos, no sólo los de carácter general que están en los 
estudios previos al Plan hidrológico, sino en los que hizo el 
propio Ministerio de Agricultura - el IRYDA, concretamen
te - para estudiar su aprovechamiento para uso agrícola. En 
estos momentos no Olros nos planteamos exclusivamente el 
aprovechar una parte de los recursos que se habían asignado 
a este a-provechamiento agricola, al cual han renunciado los 
agricultores por la vfa de hecho y no se cubrieron durante el 
momento procesal oportuno las peticiones para poner en 
marcha y realizar estas obras de distribución de agua para 
regadío. 

Por eso, en principio no hay que tener una preocupa
ción excesiva, puesto que el agua que se va a aprovechar es 
precisamente la que ya se tenía estudiado que era un exce
dente que podía utilizarse para nuevos regadíos, no para los 
actuales. En cualquier caso, lógicamente, dadas la sensibili
dad y las consecuencias que podrfa tener un uso excesivo de 
estos recursos, naturalmente se procederá a un control ex
haustivo de la extracción. Sr. Presidente, dos minutos y ter
mino. 

En cuanto al Plan hidrológico, lo único que quisiera 
rectificar es la afirmación del Sr. Pascual en el sentido que 
no corresponde a la Junta de Aguas. Es competencia de la 
Junta de Aguas el ejercicio de todas la competencias que en 
materia de aguas tenga la Comunidad Autónoma. En estos 
momentos, como no tiene todavía la regulación de los recur
sos, no puede redactar el Plan hidrológico. El Plan hidroló
gico debe redactarlo el Ministerio de Obras Públicas al am
paro de lo que dispone la ley de Aguas y sus regfamentos, y 
en estos momentos el Ministerio ya tiene práctivamente ela
borado el pliego de bases para poder contratar los estudios 
de anteproyecto y de directrices básicas de dicho Plan hidro
lógico, que tendrán que ser aprobados de acuerdo con lo 
que prevé el Reglamento hidraulico actualmente en vigor y 
que, mientras no se efectúe la transferencia a la Comunidad 
Autónoma, es el vigente y al que debemos sujetarnos. Si en 
el transcurso de esos trabajos se reralizase la transferencia a 
la Comunidad, entonces podrfamos modificar esta normati
va y adaptar este Plan hidrológico a un plan director secto
rial de los que regulan nuestra Ley de Ordenación Territo-

rial. De momento tiene que ajustarse a la única Ley de 
Aguas que existe y que es la vigente para nuestra Comuni
dad Autónoma. 

EL SR. PRESIDENT: 

Li prec que vagi acabant, Sr. Conseller. 

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

No sé si me dejo alguna cosa; en todo caso la podré 
contestar en el turno de réplica. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENTE: 

Gracies, Sr. Saiz. Per fixar la posició i pel Grup Parla
mentari PSM i EEM, té la paraula el Diputat Sr. López i 
Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

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

Una interpel.lació més sobre un tema de vital importan
cia per a les Illes Balears per unes conques hidrologiques 
ben delimitades, uns recursos escassos i una polít1ca - sigui 
quina sigui la responsabilitat de l'Executiu de les Illes Bale
ars, perque les competencies en materia d'aigües encara no 
s'han assumit - realment molt poc racional fins el mament 
actual. Si el creixements a les Il1es Balears - no de caracter 
vegetatiu, sinó creixements de caracter turlstico-economics -
han de tenir cap limit, un deIs frens ha de ser precisament el 
de l'aigua, els recursos d'aigua potable, i per a~ nasal tres 
compartim la preocupació del Sr. Pascual en presentar 
aquesta interpel.lació. 

D'alguna manera també voldrlem veure contestada per 
part del Govern de les Illes Balears la mateixa articulació 
deIs principis a la qual fa referencia el Decret 106/1991, que 
creava la Junta Balear d'Aigües: Primer unitat de gestió, 
tractament integral, economia de l'aigua, descentralització, 
desconcentració, coordinació, eficacia i participació deis 
usuaris. Tat són punts que, al nostre criteri i a la vista de la 
negativa de la majaria d'aquest Parlament a una propasició 
no de llei que va presentar també el Grup MIXT, el Sr. Cos
me Vidal, en relació amb la creació de juntes insulars amb 
capacitats executives, creim que és un punt del mateix De
cret del Govern que manca desenvalupar, que s'ha de com
pIir. 

Quant al respecte a la unitat de conca hidrografica, de 
sistemes haidraulics i de cicle hidrologic - una altra assigna
tura pendent, repetesc - ¿quantes declaracions d'aqüífers so
breexplotats o en perill de sobreexplotació s'han produ'it a 
les Illes Balears? S'haurien pogut produir alguns molts con
crets. Tenim el cas de Tirant a l'illa de Menorca, que hauria 
evitat el creixement especulatiu que hi ha hagut en aquest 
ex-centre d'interes turístic nacional; no es va valer optar per 
aquesta execució racional i aquí tenim una altra desecono
mia creada, una altra irracionalitat. 

s 
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Quant als r~gims de caplacions d'aigües i autoritza
cions, concessions, n'hi ha prou obrint el BOCAlB cada sct
mana pcr veure la llisLa que es produeix, quíos criteris de ra
cionalital es donen, quina actuació que permeli pensar que 
es va canviant el model poHtic en materia de concessions 
d'aigües. Parlant de comptabilitat de La gestió pública de I'ai
gua, 11em de parlar evidentment de l'cstalvi de l'essencia de 
la vida. Vostes ho deien mitjau!rMt uns anuncis publicitaris 
00 no es parlava per a res de la necessitat d'estalviar i si de 
coses molt vagues sobre qualil3l de vida i nivells d'infras
tructura equiparable als paisos méS punlers d'Europa. Les 
paraules s'han de constatar amb les reaJitats i observan com 
la realital va per un altre cantó. 

Els tecnies ens adverteixen gairebé mensualment que les 
rcserves d'aigUes a les DOstres ilIes es troben en el Hmü de la 
seva capacitat. Pel juliol del 1988 - el Sr Pascual ja s'hi ha re
ferit - a l'estudi preví per a l P la hidrologic de Balears, es va 
ex posar que l'any 2.000 Menorca podl'ia arribar al soso'e 
deIs recurso hldrics. Eivissa ja I'ba sobrepass3 t Mallorca es 
troba al cent per cent; aleshores, <lavan! aquesta situació, 
obscrvam com a munici.pis o ajuntaments corn el de Senee
lles, per exemple - per cert, un ajuntament amb majoría del 
PartiL PP-UM - es duu a terrne, sense aUlorilzació, d'una 
manera lo!alment iUegal, un projecte d'extracció i canalitza
ció d'aigües cap a Palm.a, cap a Marralxf, no ho sabem. Que 
pensa el Govern d'aquestes actuacjons que tenen una inci
dencia di':ecta en materia urbanistica j, per [añl, ningú no 
pOl tanrar els uUs a aquestes situ~cions, a aquestes reali.tars'! 

TOl plegat, nosaltres tamb6 ja voldrfem veure desenvo
lupat d'una vegada el Decret 106, amb la creació de les jun
tes insulars d'explotació de Mallorca. Menorca, Eivissa i 
Formentera, perqué tenen [uncions impoltants a exercir. 
Funcions de participació; no executives, en~ra, perO al
menys, senyors del Govern, tenen aquí una font imponant 
d'exercici <lel que la L1ei <1' Aigües permet i possibilita. Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. López. Per fixar la posició, pel Grup Parla
mentari SOCIALISTA, té la paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA BAR CELÓ 1 MARTf: 

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

La L1ci d'Aigües declarava I'aigua com un recurs natu
ral escAs, unitari, subordinat a I'interes general i indispensa
ble per a la vida. La seva disponibilital és neeessaria no no
més en la quantitat suficient, sinó també en la quaJitat ne
cessaria d'acord amb les previsions de l'ordenació territorial 
í en (a forma que demanana la mateixa dimlmica social. 
Aquesta disponibilitat s'ha d'aconseguir, i creim estar d'a
cord amb el Sr. Pascual, minimilzant els costos socio-econo
mics i amb una assignació equitativa de les cartes generades 
per aquest procés, la qual cosa ex:igeix una previa planifica
ció hidrológica i també l'existencia d'unes institucions ade
quades per a l'efica~ administració d'aquest recurso 

A l<rnostra Comunitat Autónoma, el Govern, consci~~t 

- diu - de la importancia de l'aigua, regula l'organització i el 
regim jurídic de la Junta d'Aigües de Balears. Ens agradaria 
incidir en el neeessari compliment que s'hauria de fer de tot 
el cúmul d'intencions que s'assenyala al seu preambul o a la 
seva introcucció, en aIlo de l'explotació racional, i no és cap 
exemple de racionalitat la sobreexplotació <le recursos. Un 
fet habitual a les nostres illes, a les arees de gran concentra
ció de consum i una prova d'aquesta sobreexplotació és la 
salinització per intrusió marina. 

Actuacions, la Llei d'Aigües en preveu: Limitació d'ex
plotacions als aqüífers afectats i oportunament, també la ne
cessaria redistribució especial de les captacions existents. 
Que se n'ha fet? També assenyala el seu preambul el neees
sari equilibri i harmonització deIs diferents usos de l'aigua. 
La Llei d'Aigües assenyala unes prioritats a l'hora de les 
concessions. Les actuacions concretes d'aquest Govern mol
tes vegades no s'han ajustat, creim, a aquestes prioritats, i un 
exemple d'a~o és la mateixa Llei de camps de golf. 

En tercer terme, assenyala la defensa de la qualitat na
tural. Ens tornam a trabar, aquí, amb el fet de la salinitza
ció, un bon exemple per explicar allo que també dei a el Sr. 
Pascual: La qualitat i la quantitat moltes vega des van lliga
des i també - no hem d'oblidar mai - van Iligades al nivell de 
salut <I'una població i és important per a0. 

En quart terme, la lluita contra la contaminació, la de
gradació i la reutilització de les aigües residuals. Vertadera
ment, no creim suficient el Decret, perque regula l'evacuació 
de abocaments procedents de plantes de tractament d'aigües 
residuals urbanes, decret que oblida contrals i sancions mí
nims de les seves autoritzacions. Quantes depuradores fun
cionen avui complint els m(nims establerts? Quin 6s el Pla 
<le sanejament, el que s'ha de financ;ar amb el ja famós ca
non? Perque no es pot dir que l'IBASAN atengui ni com
pleixi les funcions de planificació del sanejament de les Illes, 
les seves funcions són més semblants a les d'una empresa 
privada i protegida per l'administració d'aquest Govern que 
al fet d'aconseguir promocionar sanejament global dissenyat 
pel Govern en col.laboració amb les administracions locals. 

Els problemes exposats de sobreexplotació, utilització 
irracional, salinització, manca de control suficient deIs abo
caments, de fet manca de criteris i actuacions, mol tes vega
des emparades aquestes mancanees en les discussions com
petencials que no són de rebut i no ho poden ser mai quan 
encara no han desenvolupat la seva tasca, les seves propies 
responsabilitats assenyalades en aquest Decret que hem es
mentat de les Juntes d'Aigües. No només no han complert 
les funcions i encara no han desenvolupat els organs de par
ticipació i planificació que es preveuen, sinó que tampoc no 
s'apliquen els criteris que ja hem comentat aquí d'unitat de 
gestió, de tractament integral, d'economia de l'aigua, de des
coneentració, deseentralització, coordinació, eficacia i partí
cipació deis usuaris, principis saviament i obligatoriament 
assenyalats, copiats, pero que moltes vegades queden en el 
buit. No voldríem que fas aoo. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Pel Grup PP-UM, per fixar la po-
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sició, no hi ha intervenció. En conseqüencia, passam al tom 
de replica del Diputat Sr. Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Jo comenc;.aré per les intervencions del Sr. López i Ca
sasnovas i la Sra. Barceló abans de contestar al Conseller. 
Quant al que ha dit el Sr. López i Casasnovas - respecte del 
Decrel 106, la seva descentralització i tot aixo, en parlarem 
després - hi ha un tema que jo havia deixat i és molt impor
tant ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Perdoni, Sr. Pascual, pero el tom de replica és a la in
tervenció del Sr. Saiz. Els altres grups s'han limitat a fixar 
la seva posició. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Ido m'agradaria afegir una pregunta que no he fet la 
primera vegada, i és quines mesures pensa prendre el Go
vem balear respecte de l'estalvi d'aigua, o sigui quines me
sures de foment de l'estalvi d'aigua duu o pensar dur el Go
vern balear, perque en aquests moments, francament, les 
desconeixem. 

Tornant al que he dit al principi, en aquesta segona in
tervenció em limitare al que és la captació i distribució en 
alta d'aigua potable, senzillament en aquests punts, perque 
així com he dit que en materia d'estacions depuradores el 
Govern balear ha fet coses, pel contrari, en tot el que ha es
tat captació i obres d'infrastructura en alta, en deu anys en 
aquesta Comunitat Autónoma no s'ha fet quasi quasi res, 
ho hem de dir clar, quasi quasi res. No sé si la culpa és de 
l'Administració de I'Estat o del Govern de les Illes Balears, 
peró el resultat és que nosaltres tenim un decret llei del 
1984 on es proposen tres obres concretes - perdonin, dues, 
perque una és l'estació depuradora de Palma, que esta feta 
-, és a dir, els dos sistemes: l'Almadra-Solleric, que ara es 
comen~ i han de fer el projecte per dur l'aigua de sa Cos
tera cap a Palma - se suposa, no ho sabem; aixo també és 
una pregunta que li podríem fer: Qui consumira aquesta ai
gua? - i respecte del sistema Lluc-Sant Miquel no hi ha res, 
no hi ha res. 

El Sr. Conseller no ha dit que s'hagi fet res respecte 
del sistema Lluc-Sant Miquel. Que és? Que ho he~de dei
xar anar? No va la pena? No valdria la pena, tal vegada, si 
no estan segurs, fer estudis hidrogeologics de detalls més 
profunds, o ho hem de deixar anar? La pregunta és aques
ta. S'ha de deixar anar el tema de ses Ufanes de Campanet? 
No s'ha de deixar anar. S'han de fer més estudis i més deta
llats o no? 

Vosté ha dit, Sr. Conseller, que l'Ajuntament de Palma 
pot fer una planta potabilitzadora. Efectivament, la pot fer, 
i jo crec que amb molt bon criteri vostes els han dit que no 
la facin, perque si eIs ciutadans han de pagar 200-pessetes 
addicionals per metre de cúbic de potabilitzar l'aigua, ja 

m'explicaran a veure com anam, o sigui que ja no és un 
problema de descoordinació, sinó de cost del ciutadiL 

Una altra cosa que no m'ha contestat i que cree molt 
important és el terna deis cansareis. Jo li diré la meva opi
nió, Sr. Conseller, i crec que és l'opinió deIs membres del 
Grup MIXT: Nosaltres pensam que la Junta d'Aigües esta 
molt bé, no així com esta, descentralitzada; nosaltres volem 
juntes insulars d'aigües, com deia la proposició no de llei 
del Sr. Cosme Vidal, que es va tractar aquí fa més de mig 
any, pero una cosa són les autoritzacions i les concessions i 
l'altra és l'administració d'aq uests recursos, en el sentit 
que, una vegada obtengudes aquestes autoritzacions i 
aquestes concessions, després s'ha de repartir aquesta ai
gua. Si eIs ajuntamentsm segons la Llei de regim local, te
nen totes les competencies en materia d'aigua, ¿per que 
han de ser exclosos de la Junta d'Aigües del Consell d'Ad
ministració i no només del Consell d'Administració, sinó 
també del Consell General d'Aigües, que és el Consell 
Consultiu que ja hi posen els usuaris? Per que els ajunta
ments no hi són? 

Nosaltres pensam que a l'illa d'Eivissa, on hi ha un 
consorci ja constituH, s'hauria de posar en marxa, i que els 
ajuntaments, més el Consell Insular i la participació de la 
Comunitat si hi vol participar haurien d'administrar aques
ta aigua i repartir-la eqúitativament entre tots. Que a la l'i
lla de Mallorca i a la de Menorca també s'haurien de cons
tituir consorcis amb participa ció de tots els ajuntaments, 
perque tata l'aigua sigui dins una sola ma amb una admi
nistració deis ajuntaments i deIs consells insulars a través 
d'un consorci i no a través de la Junta d'Aigües. Jo avan~ la 
nostra opinió i tal vegada aixó pot ser objecte d'una moció. 

Una altra darrera cosa concreta: Quin cost suposa a 
l'Ajuntament de Formentera i als ciutadans de Formentera, 
el conveni amb GESA? Perque tenen un mínim de 500 to
nes dia, em pareix, del conveni del 1985 que tenen firmal. 
És assumible el cost d'aquest conveni o no ho és? M'agra
daria que aquesta pregunta fas contestada, perque jo tenc 
la impressió que en determinats mesos aixo és una carrega 
molt grossa que els ciutadans de l'illa de Formentera no 
poden suportar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel tom de contrarreplica, té la 
paraula el Conseller Sr. Saiz. 

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 

Por imperativo reglamentario me centraré en contes
tarle a usted, Sr. Pascual, a pesar de las ganas que tengo de 
contestar a otros portavoces que han intervenido. Yo le he 
escuchado atentamente, pero me terno que usted no me ha 
escuchado a mí. Lo siento, pero salvo una cosa del consor
cio de la que efectivamente - sabía que se me había olvida
do alguna cosa - de lo demás, le he CQntestado. Que lo haga 
el representante del Partido Socialista, pase, pero que us-

s:u 

-
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ted siga pidiéndome explicaciones por las cosas que no ha 
hecho el Gobierno central me parece mentira, Sr. Pascual; 
no le entiendo, sinceramente. Que no se ha hecho nada en 
10 años? Cierto, yo se lo digo, no se ha hecho nada. Que el 
Estado no ha desarrollado un Decreto-ley del año 1984? 
Cierto, no lo ha desarrollado. ¿Qué quiere que le diga? No 
lo ha desarrollado, no nos ha dado dinero para que lo des
arrollemos nosotros ni nos ha traspasado la competencia 
para que lo podamos hacer. Es verdad, no lo ha hecho. 

¿Que no ha hecho nada en el sistema Lluc-Sant Mi
quel-Ses Ufanes? Cierto, no lo ha hecho, llegó a la conslu
sión de que aquel momento no interesaba, lo único que hi
zo fué un estudio comparativo de soluciones. Parecía que 
los recursos disponibles eran para una actuación; no da pa
ra más de una, dicen. Yo no sé en qué se gasta el dinero el 
Estado, creo que usted tampoco lo sabe, pero no me pida 
explicaciones a mí. No tenían dinero para Baleares, no 
ocurre igual para otras comunidades autónomas, para Bale
ares sólo tenían dinero para una actuación y prefirieron la 
de sa Costera a la actuación de ses Ufanes, por esto han 
profundizado en el tema sa Costera y no en el segundo. 
¿Continuarán estudiándolo o no continuarán estudiándo
lo? No lo sé. De momento, desde luego, no lo hacen y, por 
supuesto, no piensan hacer absolutamente nada. 

¿Que para Formentera es muy elevado el coste del 
agua? Crro que sí, pero la Comunidad Autónoma no inter
vino para nada en la construcción ni en el convenio que fir
mó el Ayuntamiento de Formentera en su momento con 
GESA para construir y explotar esta planta depuradora. Lo 
único que ha hecho la Comunidad Autónoma, que és al 
maximo a que puede llegar, es dentro del convenio de cola
boración con el Ministerio y como representante de todos 
los ciudadanos de esta Comunidad ante el Gobierno cen
tral es insistir y conseguir que el Ministerio se comprome
ta, de momento de palabra, a construir una nueva planta 
potabilizadora en Formentera. Consecuentemente, los veci
nos de Formentera tendrán que pagar la explotación, pero 
no el coste de primera instalación, que lo va a pagar el Es
tado. 

¿Qué hemos conseguido? Pues eso, que siga adelante; 
que construyan en Eivissa una planta que no pensaben 
construir; que los próximos lunes y martes esté aquí, en Ba
leares, el Secretario de Estado y el Director General de 
Obras Hidráulicas para, entre otras cosas, visitar Eivissa i 
Formentera para estudiar estos emplazamientos y de algu
na manera confirmar que siga adelante la obra; estamos 
tramitando el Plan especial de ordenación de infraestructu
ra para poder ubicar la de Sant Antoni. Lo que nosotros 
podemos hacer, que es simplemente colaborar con el Mi
nisterio e instarle y apretarle para que siga adelante, lo es
tamos haciendo en la medida de nuestras fuerzas. Si el Mi
nisterio no tiene dinero para Baleares, nosotros ya no po
demos hacer más, eso usted tendría que entenderlo. Que lo 
hagan otros, pase, pero usted no me pida explicaciones so
bre si el Ministerio de Obras Públicas no lleva una buena 
política de ahorro de agua, no lleva una buena política de 
racionalidad en la concesión de los recursos, no lleva una 
buena política de aguas porque no declara acuíferos satura
dos, etc., etc. Todas estas cosas son el Ministerio, no la Co-

munidad Autónoma. 

El consorcio de aguas existe en estos momentos en Ei
vissa y puede que en un futuro, cuando realmente podamos 
hacer algo en el tema que usted ha citado de captación y re
gulación de recursos, pueda participar. Habitualmente los 
consorcios suelen desarrollar su actividad en la prestación 
de servicios municipales, consorcios como los que se plan
tea en estos momentos el Consell Insular de Mallorca con 
un grupo de ayuntamientos para coordinar y llevar en co
mún la gestión de las redes domiciliarias de suministro de 
agua potable y recogida de aguas residuales de alcantarilla
dos, pero en España, para el tema de captación y distribu
ción de recursos, és una fórmula que no se suele emplear 
habitualmente. Habitualmente, a través de los órganos pro
pios de las confederaciones hidrográficas, regulados por la 
ley actual, pero sensiblemente con la misma regulación que 
tenían antes, en estos momentos a través de las juntas de 
desembalse, de las juntas de explotación - una estructura si
milar a la que nosotros hemos previsto y utilizado en nues
tra Junta de Aguas de Baleares -, es como desarrollan estas 
funciones de captación, regulación y distribución de estos 
recursos, que no son propiamente la de prestación del ser
vicio de abastecimiento domiciliario. 

Eso es lo habitual y por esto yo no estoy seguro que 
sea la función perfecta con caracter general, lo cual no 
quiere decir que en Eivissa, donde ya existe un consorcio, 
pueda ser que en el momento que ya tenga que desarrollar
se la labor de gestión se llegue a un acuerdo y la Junta de 
Aguas pueda encomendarla a este consorcio o a otros que 
pudieran formarse. No digo que no, no lo excluyo, pero de 
momento no tenemos ningún recurso titular de la Junta de 
Aguas ni administrado por la Junta a repartir o distribuir. 
Consecuentemente, por nuestra parte todavía no tendra ra
zón de ser; otra cosa sería que se hubiese puesto en marcha 
para la funciÓn específica que se creó de coordinar las fun
ciones de distribución de agua. 

Los usuarios están representados, está previsto que es
tén representados, naturalmente, en las juntas insulares de 
explotación y en el Consejo General del Agua, y estarán re
presentados los ayuntamientos, que son precisamente los 
principales usuarios de esta agua que va a distribuir, por
que los usuarios de la Junta de Aguas no van a ser precisa
mente los fulanitos de tal que tienen un contador en su ca
so, van a ser los ayuntamientos, que son los que van a reci
bir el agua de la Junta. Luego, lógica y naturalmente, ten
drán su representación tanto en la Junta insular como en el 
Consejo General del Agua. Son los órganos de planifica
ción y de participación previstos; no está prevista su pre
sencia en el Consejo de Administración, porque se conver
tiría en un consejo inoperante. la estructura está prevista 
precisamente en órganos de gobierno y órganos de partici
pación para que reúna al mismo tiempo la condición de efi
cacia en su gestión y la condición de participación y repre
sentación de los usuarios. 

Yo pienso que eso funcionará correctamente, pero ha
brá que verlo en el momento en que ejerza esta función y la 
Junta de Aguas no ejercerá esa función hasta que tenga 
competencias porque por fin se haya materializado esta 
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transferencia de competencias - transferencia que, pese al 
tiempo transcurrido desde la firma del pacto autonómico, 
el Gobierno no ha dado ningún paso para materializarla - o 
bien que tengamos titularidad de recursos por la vía de ha
ber obtenido la concesión de los mismos y entonces poda
mos trabajar con unos recursos, aunque sea en régimen de 
concesionarios y no de titulares de los mismos, como será, 
en su caso, en el futuro, peró crea que en estos momentos 
no podemos hacer nada más. Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

lIl.1) MOCIÓ RG.E. NÚM. 1609/92, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1 EEM, RELATI
VA A POLÍTICA EN MATERIA DE PROMOCIÓ DE 
LA CA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓ A FIRES, 
EXPOSICIONS 1 CERTÁMENS (DERIVADA DE LA 
INTERPEL.LACIÓ RG.E. NÚM. 109/92) 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al punt següent, que és la Moció 1609, presen
tada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a política 
en materia de promoció de la Comunitat Autonoma a tra
.."és de la participació a fires, exposicions i certamens. Ve 
derivada de la Interpel.lació núm. 109/92 i no s'hi ha pre
sentat cap esmena. En nom del grup proposant, té la pa
raula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR ORFILA I PONS: 

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

Quan interpel.lavem el Govern en materia de política 
firal i de la participació de la nostra Comunitat Autonoma 
en fires i certamens, fa unes setmanes, concloíem la nostra 
intervenció amb la conclusió que l'única política firal im
pulsada pel Govern és la política de la repartidora pel que 
fa a la participa ció deIs empresaris en fires de promoció ex
terior, sempre a rossec de les peticions que es produeixin 
des deIs sectors i, pel que fa a la política de fires organitza
des des de l'ens firal de les Balears, lFEBAL, la polftica - si 
és que l'actuació mantinguda es pot ano menar política -
consistia en l'estrategia del tempteig, és a dir, la improvisa
ció com a sistema, la manca d'una orientació clara y defini
da; l'absencia d'una política, en resum, que persegueixi un 
objectiu determinat cap al qual es dirigeixen els esforc;:os. 

Així, era comprensible que ni la mateixa &nselleria 
de Comer~ i Indústria, altretemps responsable de la políti
ca firal del Govern, es volgués responsabilitzar avui de les 
activitats d'aquesta maquina de fer fires massa vega des fra
cassada, que és lFEBAL. El mateix dia després de produir
se la interpel.lació del nostre grup que ha donat lloc a la 
moció que avui presentam es tornava a reproduir el ja clas
sic conflicte quan, havent demanat un grup la compareixen
~ del responsable del Govern per parlar de l'Expo-92, in
tentés compareixer un ex-conseller, com si del membre 
d'un gabinet fantasma es tractés, sense que finalment es po
gués dur a' ierme la reclamada compareixen~ per I'absen-

cia d'un representant real del Govern. 

Ens trobam - ens permetin la broma - davant la repeti
ció miraculosa del misteri de la Santíssima Trinitat. El res
ponsable de la política firal del Govern no és responsable 
de la institució que la porta a terme practivament en un 
cent per cent. El responsable del Govern davant aquesta 
institució resulta que no és membre del Govern i el respon
sable del Govern pel que fa a la fira més important on par
ticipam, l'Expo-92, no és responsable de la política firal del 
Govern ni d'IFEBAL. Fa de Fill i d'aquell que sense esser
hi hi és, el Sant Esperit, que a més té el nom d'un rei ma
gic, Gaspar, tots plegats per dur a terme una política que 
tanmateix brilla per la seva absencia, de tal manera que ni 
tan sois no poden avalar aquell principi de trinitat santa, 
pero un sol pensament, una sola polftica. No hi ha política 
firal. En aquesta materia, el Govern és als llimbs, encara 
que els teolegs moderns avui en dia considerin que aquest 
estadi no existeix. Un "Valga'm Déu!" de suficient admirat 
com per justificar les propostes que presentam en aquesta 
moció subsegüent. 

La tercera, concretament, pretén que es defineixi per 
part del Govern quina és la política firal que es pretén im
pulsar i no és una qüestió de detall, no és un simple formu
lis me. Parlam d'una qüestió fonamentalfssima de la polftica 
comercial de la nostra Comunitat, de la qual depen una 
part important de les indústries de les Illes. Demanar que 
el Govern presenti al Parlament un pla d'actuació en mate
ria de política firal que defineixi la política de promoció 
deis productes de les Illes Balears, tant en fires exteriors a 
la nostra Comunitat com des de les promogudes per IFE
BAL, no pretén més que acabar amb una política d'impor
visacions per encetar-ne una de nova basada en el coneixe
ment de la realitat deis problemes deis sectors industrials i 
comercials de les nos tres illes. 

És urgent fer-ho, tant pel que fa a la necessitat de re
dre~r la política impulsada des d'IFEBAL, amb uns fracas
sos prou evidents, fins i tot per haver estat contestada pels 
mateixos sectors, com per assegurar-se abans de donar la 
passa definitiva de promoure la construcció d'un recinte fi
ral al qual enguany es pensa dedicar la minúcia de 500 mi
lions deis pressuposts de la Comunitat Autónoma. Per es
tar segurs que l'esfore; que ha de representar una inversió 
d'aquesta envergadura es ta d'acol'd amb la demanda i la 
corresponsabilització deis sectors presumptament benefi
cialS per aquella, és que demanam que el Govern presenti 
un pla firal capac;: de ser consensuat amb 10ts el grups. 

La primera proposta no és cap invent del nostre grupo 
Es tracta de fer una llei que reguli la política firal a la nos
tra Comunitat Autónoma. El Grup SOCIALISTA ja ho de
manava a l'anterior legislatura amb uns resultats d'aItra 
banda prou visibles: No s'ha fet. No s'ha de tenir por, Sr. 
Conseller, Sres. i Srs. Diputats, de normativitzar una activi
tat, la firal, quant fent-ho es guanya en coherencia i con
trol. El compromis del Govern fet a l'anterior legislatura 
d'adaptar els estatuts de la institució firal de les Illes Bale
ars, lFEBAL, al que preveu la Llei d'entitats autonomes i 
empreses públiques de les Illes Balears no s'ha arribat a 
concretar mai. Així ho va aprovar unanimement el mateix 

= 
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Consell Insular de Mallorca, així es va comprometre l'ante
rior Conseller de Comere; i Indústria en una compareixenc;a 
en "anterior legislatura, repetesc, i així ho ha anat recla
mant I'oposició parlamentaria tots aquests anys. Aixf es su
posa que s'lla d'arribar a fer si tenim en compte el comin
gut d'una resposta parlamentaria que he rebut fa poe lemps 
a una pregunla en la qual m'inleressava per aquesl possible 
canvi estatulari. És aquesta la segona propoSla de la moció. 

Finalment, la darrera proposta fa esment a una qüestió 
que, segons les intervencíons que es van produir per parl 
de tolS els grups amb mOliu de la. imerpel.laciÓ, preocupa 
LOthoro: La segurelat del pavelló de Balears de l'Expo-92. 
He eslat a punl de retirar aquesta darrera proposta, Sres. i 
Srs. Diputats. El paveUó s'ha inaugural i malgrat la nostra 
disconformitat amb el seu cost, avui nO és el momenrde re
pelir el debal sobre COSLS, continguLS j organiLzació. Passa
rem comples després de I'oclubre, pero sr em continua pre
ocupanl la segurelal deis tresors d'un immens valor que 
all~ s'exposen i que de cap manera no voldríem veure per
judicats. No prclenem fer cap acusació al Govern, per lanl; 
és puramcnt i simplernent la manifestacjó tl'una preocupa
ció que pens que és present en I.a menl de lOts i que les suc
cessives desgracies ocorregudcs a difercnts pavellons i tam
bé en el nostre contribueixen afer patent. 

Una darrera referencia a una respo~ta del Govern res
pecte d'aquesta qüestió. Arran de !'incendi - petit, pero 
existent - ocorregut al pavelló de Balears dia 20 de febrer 
passal, he demanal quíns són els danys produHs. Resposta 
del Govem: No lú ha ¡ncendi i, per tam, no h1 ha danys. 
Una resposta digna de l'escola gallega: "Las meigas no exis
ten, pero haberlas, haylas". No obstant aixo, he de dir que 
evidentment no entenem la declaraeió del responsable d'in
teriorisme del pavelló - el responsable tie decoració - que 
deia: "Paralitzaré les obres de decoració tins que tengui les 
mAximes seguretats contra incendis, a partir del que ha suc
ceYt ahir", rallant del dia que s'havia produYt aquest petit in
cendi, pero incendi on també hi va haver foe, perque no vo
lia arriscar la seguretat del pavelló ni la del seu contingut. 
POLser el sentil. de l.a darrera proposla s'hauria de concretar 
demanant que s'extremessin les mesures de segurelat del 
pavelló, no fos que el Coc d'un incendi inexi tent pogués da
oyar les peces que aBA s'exposen. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Altres grups que vulguin interve
nir? Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Diputat 
Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

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

Després parlarem de la Santíssima Trinilal. Comen~
Té per fixar la posició del Grup Mixt respecte del darrer 
puol d'aquesta moci.ó, perque evidentment donarem el nos
Ire uport a aquest guart punl, pero realment - voste ja ha 
ha dit en la seva imervenció - el podria haver retiraL Evi
d_entment no li demaI!em que el retiri perque ens sembla 
que podem estar perfefctament d'acord amb tol 'all0 que 

vagi en la Hnia que h1 hagi una majar seguretat en el pave
lló balear, que en definitiva és la proposta que es fa en 
aquesl quan punt. Ara bé, en part de la seva inlervenció, 
quanl a la filosofta respecte de la possible panicipació en 
I'Expo-92, podem introduir-hi matisacions importants. 

Creim que el sol fet d'haver participat i d'baver pOgul 
superar la inauguració en la data prevista, cosa que no s'es
perava, ja que certs rtlitjans de comunicació i moltes perso
nes havien anunciat que seria un fracas, que el paveUó no 
estaria acabat, etc., ja és important; que segons les informa
cions que tenim a través del portaveu del Grup MIXT que 
va assistir a la inauguració i d'altres que hi han anat, real
ment ha quedal un pavelló balear molt digne ¡que real
menl valía la pena parúcipar en aquesl magne esdeveni
mento Era imporlant participar-hi i així ha estal. Tingui en 
compte que hagéssim estat l'única ComunicaL Autónoma 
que no hi hagués participal i 00 sois per a<;ó, sinó per la 
importAncia que té un esdevenimenl d'aquesta magnitud. 

Una altra cosa és que podem considerar que els costos 
de la participació han estat molt elevats. La forma com s'ha 
organitzat, la manca de participació que s'ha donat a diver
sos sectors, la manera de participar-hi, les controversies 
que han sorgit en sectors de l'empresariat de les Balears, 
etc., tot a«o són temes sobre els quals tenim la nostra opi
nió i, evidentment, en aquest respecte, sí que podem ser 
crítics, peró volem ser crítics constructius. 

Quant a l'organització interna del pavel1ó, el fet que 
no hi hagi una diferencia ció molt accentuada de cada una 
de les illes creim que, en certa mesura, dilueix la nostra rea
litat. Tot i a<;ó, anecdotes a part, com por ser el fet que en
trem en elllibre Guinnes, per haver posat la foto més gros
sa del món, al qual fet pot ser se li hagi donat una impor
tancia excessiva, crec que crftics quant a l'organització i els 
costos, favorables quant a la participació en aquesta magna 
exposició, com he dit al principi. 

Entrant ja als punls primer, segon i tercer de la moció, 
igual que ja varem fer el dia de la interpel.lació de la qual 
deriva aquesta moció, evidenlmenl estam totalmcnl d'acord 
amb aqlleslS punLS i, per tant, donarem el nostre VOL favora
ble al conjunl de la moció, com he dit, peró que és un tema 
absolutamenl diferem del lema del pavelló. És evident que 
s'ha de comprometre el Govern perque doni la sortida més 
rapida i millar possible a la regulació d'JFEBAL. La situa
ció actual d'IFEBAL, com ha dit el partaveu del Grup 
PSM i EEM en la seva intervenció, evidentment és total
ment anómala, atípica. Deixant de banda qüestions religio
ses, deixant de banda qüestions eteries, eh? - aquestes qües
tions solen ser eteries - anem a qüestions materials, no im
materials, a les quals ens tenen acostumats molts membres 
del Govern, seria d'agrair que es dugués endavant aquesta 
llei reguladora de I'activitat tiral de la nostra Comunitat. 

Seria d'agrair que es produís aquest canvi d'estatuts 
com més aviat millor, rapidamenl. Es necessari que se sapi
ga a qui demanar responsabilitalS i qui és el responsable de 
cada una de les funcions dins la institució firal de la nostra 
Comunitat, cosa que en aquests moments ja s'ha demostrat 
- i ha quedat demostrat amb altres actuacions en aquest 
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Parlament, com també ja s'ha dit - que ningú sap com esta 
a0. En poques paraules: En aquests moments, indepen
dentment deIs resultats finals respecte deIs quals podem ser 
més o manco crítics, el que sí podem assegurar és que hi ha 
una serie de funcions que no estan gens delimitades i, a 
més a més, no se sap directament qui és el responsable. No
més sabem quines són les quantitats que es posen en els 
pressupostos per invertir, pero ningú no sap de quina for
ma, com i qui duu a terme la gestió d'aquests pressupostos. 

Finalment, a part d'aquesta modificació d'estatuts, 
també és necessari que hi hagi aquest pla d'actuació en ma
teria de política fira!. És necessari que s'eviti aquesta curva, 
jo ho varem criticar el dia de la interpel.1ació, que de vega
des sembla que es fa una actuació importantíssima i des
prés arribes alla i comproves que practicament no té res a 
veure amb la nostra Camunitat. Si realment hi ha d'haver 
una politica d'emprar aquest pavelló per a activitats o per a 
fires de caracter estatal, cosa que jo crec que seria un bon 
camí per donar-li una rendibilitat i una sortida, que fins i 
tot seria bo des de tots els punts de vista, no solament pel 
nom que tindria la nostra Comunitat, sinó pels ingressos 
economics que gen eraria aquesta activitat de promoció que 
sempre va al voltant de les activitats comercials. Encara 
que fos amb caracter general de tot l'Estat o fins i tot amb 
caracter internacional, seria important que se seguís aques
ta Unia sense abandonar unes altres activitats més concre
tes aquí, pero és que a0 tampoc no es fa. Hi ha molts de 
mesos que el pavelló roman tancati fins i tot s'organitzen 
determinades fires o activitats que no sabem per a que ni 
com s'organitzen ni quin és realment el resultat final de tot 
a~o, perque la política de control no es pot duro 

Per tant, és importantíssim que es faci aquest pla d'ac
tuació en aquesta materia. En definitiva, consideram opor
tuna i adequada aquesta moció, com ja es preveia després 
de la interpel.1ació que es va fer. Tal com he dit, el vot del 
Grup MIXT sera totalment favorable a aquesta proposta 
del Grup Parlamentari PSM i EEM. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, té la paraula el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. Primerament, el nostre grup vol 
remarcar que aquesta moció és coherent amb la interpel.la
ció que es va produir en aquest Parlament fa qüestió d'un 
mes. En aquest sentit, deim que és coherent perqtít en l'ex
posició que va fer el Conseller no va explicar quina era la 
politica firal, per una banda; va admetre que no hi havia 
cap pla d'actuació i no va explicar quines mesures es volien 
prendre. Per tant, és logic que hi hagi un punt, concreta
ment el tercer, on es demana que es presenti en aquest Par
lament un pla d'actuació en materia de política firal, atesa 
aquesta buidor de contingut en la política d'aquesta Canse
lleria. 

També vull recordar als diputats - anteriorment ja ho 
ha expressat un portaveu - que en una moció també deriva-

da d'una interpel.lació que hi va haver en aquest Parlament 
l'any 1989, ja es demanava ae;o que hem continuat sense te
nir els anys 1990, 1991 i 1992. Al mateix temps també ja es 
demanava - crec que els grups de l'oposició ho hem reiterat 
moltes vegades en aquest Parlament - que IFEBAL es con
vertís en empresa pública, pero és que lFEBAL ho és una 
empresa pública. El capital majoritari d'IFEBAL és públic, 
no és privat. Per tant, quins motius hi ha perque IFEBAL 
no es converteixi en empresa pública? L'any 1990 ja hi va 
haver un conseller que va prometre que es faria i no s'ha 
fet; fins i tot el Cansell Insular de Mallorca va aprovar una 
moció per unanimitat, que va votar el mateix conseller, i 
tampoc no s'ha fel. Per tant, totes aquestes promeses que 
ara fan sobre si sera pública o no ho sera, senzillament les 
paraules avalen el fet i en aquest cas aquesta paraula no ha 
avalat cap fet perque encara no ho éso Nosaltres continuam 
pensant que per a una major claredat deIs comptes, IFE
BAL ha de ser empresa pública; per tant, donarem suport 
al punt núm. 2 d'aquesta moció. 

Per una altra banda, extremar les mesures de seguretat 
de l'Expo-92 també és interessant, sempre va bé extremar 
les mesures de seguretat. Per tant, també hi donarem su
port i, finalment, que s'elabori una llei que reguli l'activitat 
firal és una qüestió que tampoc no és d'avui, els grups de 
l'oposició la venim demanant i reclamant des de l'any 1989, 
així que el nostJ:.e donará suport a aquest punt núm. 4. Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Pel Grup Parlamentari PP-
UM, té la paraula el Diputat Sr. Mesquida. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

D'entrada he d'anunciar que el nostre grup no donara 
suport a cap deIs quatre punts de la moció presentada pel 
Sr. Orfila. Em sap molt de greu, Sr. Orfila, perque voste ha 
posat molt d'interes i molt d'emfasi en aquesta moció, pero 
crec que haurem de continuar invocant la Santíssima Trini
tal. Per altra banda, jo no crec que sigui cap misteri molt 
gran aixo, jo crec que és ben cIar que la política firal de la 
Conselleria d'Indústria la duu IFEBAL, de manera que no 
veig per que hagi d'intervenir aquí la Santíssima Trinitat, 
peró si vosté creu que hem de continuar invocant la seva 
intervenció, em pareix molt bé sempre que es clarifiqui la 
política firal de la nostra Comunitat Autónoma, de la nos
tra Canselleria d'Indústria. 

Pel que fa referencia als punts 1 i 3, la Conselleria de 
Comere; i Indústria té definida la seva política firal i de pro
moció comercial en el programa de reindustrialització de 
les Illes Balears i esta regulada mitjan<;ant el Decret 
11/1987, de dia 5 de mare;o Jo crec que és un decret que tots 
vostes coneixen, el tenc aquí; es va publicar al BOCAIB de 
dia 21 de mare; del 1987, i per altra banda hem de remarcar 
que en aquests moments, dins la Conselleria d'Indústria, 
s'elabora un nou pla d'industrialització que es presentara 

. dins el próxim període parlamentari, enguany mateix, i con-

r 
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templara un programa específic de política firal interior i 
de promoció deIs productes elaborats a les nostres illes, 
tant en el nostre país com a l'exterior. Per tant, com he dit, 
en principi nosaltres no donarem supon als punts 1, 2 i 3 
per aquestes raons que he exposat, sobretot per aquesta 
darrera que fa referencia al Pla d'idustrialització que con
templara, com he dit, un programa específic de política fi
ral. 

Quant al punt 2, és ver que s'han de modificar els esta
tuts d'IFEBAL, no hi ha dubte, pero nosaltres no podem 
admetre és el termini de tres mesos que vos tes posen en 
aquesta moció. Es fa feina en la modificació deis estatuts 
d'IFEBAL, existeixen problemes de caracter jurídic per la 
probable integració dins lFEBAL de l'Ajuntament de Pal
ma. Com he dit abans, no es poden establir terminis, pero 
no dubtin que la intenció deIs organismes directius d'IFE
BAL és anar de forma nlpida fins a la renovació de la fór
mula jurídica d'IFEBAL, mitjanc;ant una figura legal més 
apropiada per a un funcionament agil i transparent de la 
institució firal de Balears. Per tant, es fa feina en el que 
vostes demanen en aquest punt; el que no es poden posar 
són terminis atesa la situació jurídica actual. 

Quant al tercer punt, Sr Orfila, voste ha demanat cosa 
deis incendis de l'Expo-92. A l'Expo-92 no hi va incendi, va 
ser un conat d'incendi i no es va produir cap dany en abso
lut. A m{s, el nostre grup tampoc no li pOl donar suport 
perque "!n el mateix projecte de construcció del pavelló de 
Balears a l'Expo-92 hi ha un pla contra incendis dissenyat 
per una empresa que es diu Cerverus i ha meres cut l'apro
vació deIs organismes pertinents. Aquest pla, que jo tenc 
aquí i obviament no llegiré perque si hagués de llegir el pla 
contra incendis del pavelló de Balears - que de passada vu11 
dir que és un pave11ó modelic; el diputat que parla va assis
tir a la inauguració i és realment un pavelló que deixa molt 
alt les nostres illes - aquest pla anti-incendis va ser revisat 
per l'organització estatal de l'Expo-92 i el va trobar perfee
te, És un pla que consta de 6 capítols, repetesc que el ten e 
aquí i no elllegiré, pero que, si els interessa, el pue facilitar 
al grup que ha presentat la moció. 

Per tant, per les raons exposades, el nostre grup no do
nanl suport a cap deIs quatre punts de la moció. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquida. Vol intervenir el Sr. Orfila, en 
tom de replica? Té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President; seré molt breu. Agrair, en pri
mer lloc, el seu vot afirma ti u als grups que han anunciat 
que donaran supon als quatre punts de la nostra moció 
subsegüent. És evident que amb la proposta no es vota cap 
pan del debat que va tenir la interpel.lació sobre la nostra 
presencia o no presencia a l'Expo-92 i dir al Sr. Mesquida 
que és evident que discordam rotundament. 

Per a voste no és un misteri de la Santíssima Trinitat el 

misteri de com intervé el Govem en l'elaboració de la polí
tica firal, pero eregui que estam temptats de dur un ciri a 
santa Rita perr a110 deIs casos impossibles per veure si aixf 
arribam a treure clarícia de com s'elabora la política firal 
d'aquest Govern. Els diferents grups que composen aquest 
Parlament, Sr. Mesquida, han assistit a l'espectacle que els 
grups de l'oposició demanessin la eompareixenc;a de mem
bres del Govern, del responsable del Govern o del Conse
ller responsable de la política firal del Govern referint-se a 
l'Expo-92, referint-se a IFEBAL, i sempre ha comparagut 
un ex-conseller manifestant que era el responsable de la 
política del Govern en aquest sentit, no fent-se en cap mo
ment responsable d'aquesta política cap conseller, encara 
que fossin presents dins la mateixa sala. 

Per a nosaltres aquest fet demostra que no hi ha una 
responsabilitat clara respecte de la política firal per pan 
d'un membre del Govern i aquesta divisió, aquesta triple 
circumstancia, aquesta actuació triple per part deIs mem
bres del Govern pot ser que sigui una prova de l'existencia 
de la Santíssima Trinitat a l'hora d'actuar, pero si funcio
nen les fires, possiblement és perque es demostra que exis
teix la divina providencia. No hi ha poHtica firal a la nostra 
Comunitat Autónoma, Sr. Mesquida; anam a rossec de les 
propostes que fan a diferents sectors respecte de les fires 
en les quals aquests seetors participen fora de la nostra Co
munitat Autónoma, i en les fires que s'organitzen des d'I
FEBAL, mateixos sectors s'han encarregat de forma cons
tant i rotunda de criticar aquesta política. 

Fracassos successius. Se n'ha parlat més de dues vega
des a l'hora de dir quin era el moment adequat per fer una 
fira, a l'hora d'organitzar-ne qualcuna que ha mort de finor 
o no s'ha arribat a fer. No hi ha política firal, és absoluta
ment necessaria, i estam a punt de fer una inversíó impClr
tantíssima per part de la nostra Comunitat Autonoma: 500 
milions de pessetes del pressupost d'enguany i possible
ment alguns més del pressupost de l'any que vé, una ínver
sió importantíssima que probablement exigiría el consens 
de tots els grups, consens que s'ha donat en altres políti
ques, quan s'han hagut de discutir, i que nosaltres hem 
ofert més de dues vegades al Govern. 

La modificació deIs estatuts d'IFEBAL és una qüestió 
demanada per l'oposició a aquest Parlament i, de fet, com
promesa per part del Govern, no per als tres mesos que ara 
nosaltres donam de termini perque es faci, des deIs tres 
anys que fa que es va aprovar la LIei d'empreses públiques i 
entítats autonomes de la nostra Comunitat Autonoma. 
Quan es va fer aquella llei, el compromís era que totes les 
empreses s'adaptessin al que alla es preveia i IFEBAL era 
en la ment de tots. El Conseller llavors responsable d'IFE
BAL, llavors responsable de la política firal del Govern i 
president d'IFEBAL, es va comprometre en compareixen
ces davant la Comissió d'Hisenda en aquells moments que 
es faria aquesta modificació d'estatuts. El Consell Insular 
de Mallorca reunit en plenari va acordar de forma unanime 
potenciar, com a soci que és d'aquest consorci - en aquest 
moment consorci, lIavors tenia un altra figura legal - de po
tenciar la modificació deIs estatuts. Aixf i tot, d'una forma 
insolita que encara no entenem com es va produir, els ma
teixos representañts del Consell Insular de Mallorca que 
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havien votat una cosa en el plenari, a la reunió d'IFEBAL cies. 
en voten una altra. 

La darrera qüestió: No es va produir un incendi, va ser 
un conat, diu el Sr. Mesquida. Jo ho he dit, les meigas. Tal 
vegada haurfem de modificar la darrera proposta i dir que 
estremem les mesures de seguretat, no fos que, a causa d'un 
conat, es danyessin les obres que alla s'exposen. Gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Vol intervenir el Sr. Mesquida, en 
contrarreplica ? 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sí, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Per intervenir en el tom de replica, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo entene que dins el tom de replica del qual ha fet ús 
el Sr. Orfila. no s'ha referit per res a la posició que vos te ha 
fixat. Ha estat un debat exclusivament amb el Sr. Mesquida. 
En conseqüencia, entenc que en aquest cas qui té el tom de 
contrarreplica a la replica del Sr. Orfila és el Sr. Mesquida, 
no cap altre portaveu. Té la paraula, Sr. Mesquida. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sr. President, si aquest diputat no ho ha sentit mala
ment, al principi de la interveneió ha fet referencia ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo entenc que no ha fet referencia, don el tema per 
tancat i don la paraula al Sr. Mesquida. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

És evident, Sr. Orfila, que voste i jo no concordam, el 
que seria rar seria que ho féssim, perqué si ho féssim i no 
ens avenguéssim, seria peri1l6s. Em sap molt de greu que 
vos te hagi tret aquí tot el santoral de la santa mare Esglé
sia, el que jo cree és que haurem d'invocar santa Rita, ad
vocada d'impossibles, per convencer-lo a voste, perque no 
hi ha forma de fer-ho. Si aportam massa doblers a l'Expo, 
perque en posam massa; si en posam massa poes, perque en 
posam massa po~; si les coses surten bé, haurien de sortir 
d'una altra manera. Per tant, jo cree que amo una invocavió 
ferma a santa Rita tal vega da el convenceríem. Moltes gra-

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquida. Conelos el debat, passarem a la 
votació. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del text de la 
moció, es volen posar drets, per favor? Gracies, es poden 
asseure. 

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

El resultat ha estat: 26 vots a favor, 28 en contra i cap 
abstenció. En conseqüencia, queda rebutjada la Moció 
1609/92. 

II1.2) MOCIÓ R.G.E. NÚM. 1643/92, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, RELATI
VA A POLÍTICA GENERAL DE TRANSPORTS TER
RESTRES DE LA CAIB (DERIVADA DE LA INTER
PEL.LACIÓ R.G.E. NÚM. 985/92). 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la Moció núm. 1643, presentada pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política general de 
transports terrestres de la Comunitat Autónoma. Té la pa
raula, pel grup presentant, el Diputat Sr. Rus i Jaume. 

Sr. Secretari segon, podría fer lectura del text de la 
moció, per favor? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"1.- El Govem de la Comunitat Autonoma presentara 
al Parlament de les llles Balears, en el termini de 8 mesos, 
_el Pla de transports terrestres de les Illes Balears, acompa
nyat deIs estudis realitzats per a la seva elaboració. 

II.- El Govern de la Comunitat Autónoma elaborara 
un cens estadfstic deIs vehicles destinats a transport de viat
gers i mercaderies per, en coordinació amb la Conselleria 
d'Indústria, lIT, tenir un coneixement permanent de l'estat 
deis vehicles. 

II1.- El Govem de la Comunitat Autónoma confeccio
nara, en col.laboració amb els concessionaris del transport 
regular, un complet sistema d'informació i serveis comple
mentaris de transport amb la finalitat que entri en funcio
nament en el termini maxim de 8 mesos. 

IV.- La Conselleria de Tran ports elaborara un cens 
estadístic respecte de les hores realilzades pels vehieles i 
personal conductor, amb les aniHisi del tacometres deIs 
vehicles. 

v- La ConselJeria de Transports elaborara la normati
va per a la crea ció de les juntes consultives del transport 
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previstes per la LOT. 

VI.- La Conselleria de Transports intensificara la in
formació a transportistes i usuaris de la normativa que en 
materia de transports i seguretat acordi la Comunitat Eco
nomica Europea, atesa l'entrada en vigor - no hi és, pero 
supos que ha de dir "en vigor" - de l'Acta Única, el 1993". 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. RUS 1 JAU ME: 

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

Intentat ser breu, pero el més coneret possible, en el fa 
referencia la moeió presentada i intentant també no ser re
petitiu respecte de la interpel.laeió, la moeió intenta aju
dar, intenta treure una serie de punts que nosaltres ente
nem fonamentals perque la Conselleria de Transports posi 
d'una vegada un marc, unes regles de joc, per tal que els 
professionals del sector i els usuaris sapiguen a que s'han 
d'atendre. 

Per que? Si l'any 1989 i d'acord amb anteriors conse
!lers de transports ja es deia que el pla de transports d'a
questa ComuniLat es tava en marxa - al qual fa referencia el 
punt 1 de la moció -, soro a l'any 1992, és ver, ens consta i 
així ho hem de creure perque ha ha manifestat el Sr. Con
seller, que tenen tot tipus de documentació, que han encar
regat estudis, que tenen tota una serie de dades, pero la ve
ritat que no han entral aquí ni el conjunt de dades que té ni 
un avantprojecte d'aquest pla de transports que nosaltres 
demanam en en punt I. I em costa que hi ha voluntat per 
part del Sr. Conseller, perque aro li ho han demanat en di
verses reunions els professionals del sector: que seria im
portant que d'una vegada es poguessin atendre, per dir-ho 
de qualque manera, al que és el marc per a aquesta Comu
nilal Autónoma, independentment que hi hagi una Ileí í un 
reglament d'ordenació de transports. 

Parla m de política general de transports terresles de la 
CAlB. Per que? Perque nosaltres entenem que sí té compe
t enei es , tI ue no valen excuses per dir "estam pendents del 
que diran a Madrid"; nosaltres entenem que aquí voste, si 
vol jugar a ser eonseller i a governar, té un important paper 
a fer. Una altra cosa són els recursos tant economics com 
humans, pero jo cree que el conjunt del Govern li ha de dir 
que sí si els presenta les necessitats. Per tant, creim que és 
molt important que la seva Conselleria presenti aquest pla 
d'una vegada, perque seria bo - fins i tot per a la mateixa 
oposició, Sr. Conseller - coneixer tota una serie d'estudis 
que entenem que realment poden ser importants i que m'a
trevesc a dir que també seria important posar-los a l'abast 
deIs mateixos professionals del sector. 

L'altre dia, en una reunió, els demanava a veure si al
guns d'ells coneixien almanco part de la documentació que 
tenia la seva Conselleria. Uns digueren que poca cosa i els 
altres que res, i jo els vaig dir a veure si ells mateixos P9-
drien insistir davant vos te - ja que no ens fa cas a nosaltres, 

loposició, dins aquesta cambra -, a veure si formant una 
especie d'equip, difIem, podrien ajudar per tal que aquesta 
documentació estas a I'abasl de tOIS i produís J'efecte ne
cessari. Nosaltres creim que amb aquest pla - important pla 
- de lranSpOrlS terrestres a les files, evüar(em problemalica 
manteros, evitaríem problem:hica mercaderies carretera, 
evitaríem problem:Hica taxis, evitarícm problemalica cla se 
C, etc., etc. 

Fonamentalment, creim que tot aixo s'hauria de posar 
en marxa abans de 8 mesos. Nosaltres tenim coneixement 
d'una esmena on el Partit PP-UM que el dona UpOfl pro
pasa 12 mesos. Evidentment jo cree que hi eslarcITI d'acord , 
aixo queda cIar, el que passa és que ja fa tanla esl na, Sr. 
Conseller, que Ji havlem presentat 8 mesos - voste sap que 
li he dü de paraula - perque ereiem que coincidia amb l'any 
natural i aquesta era la voluntat del diputat que parla, per
que l'any que ve ja es pogués actuar dins aquest marc, dios 
aquest terreny de joco 

Quant al segon punt, nosaltres creim que la eva im
portancia de fons és que s'hauria de tenir una informaci6 
co nstant per pan de la seva Con e lJeria de tOl un lipus de 
shuació de la flota deIs vehicles, etiquelal, revisions aCIU8-

li'lzades; en poques paraules, tenir una jnformació creuada 
amb la Conselleria d'lndúslria per lal que no succeeixin 
felS com els.que per venlura varen ucceir fa molt poe, i no 
anomenaré pec;a perque cree que té consciencia que ha
guessin pogut terur greus resultalS, i jo ja Ji ha havia dit a la 
interpel.lació, Sr. Conseller, ja ti ha havía dit. El nostre 
grup Ji va dir que hi havia una situació de deixadesa a de
terminades flotes, sobrerol les que fan referencia al trans
pon escolar, i, també invocam una part de la Santíssima 
Trinital, gnlcies a Déu que no va succeir, perque hagués 
pogut succeh una desgracia de conseqüencies irreparables. 

Per tanl, nosaltres creim que aixó és molt importanl i 
que és respon abililat seva. Em costa que actua en el lema 
d'inspecci6, peró no té unes conseqüencies practiques i, per 
tant, erec que hauria d'intensificar i adoptar les mesures 
necessArjes flos i tOl per llevar determjnades conces ioos, 
cosa que voste ap que pot fer, perque la Hei Ji ha permel, 
Sr. Conseller, voste ho sapo 

En el tercer punt li demanam una coJ.laboració amb 
els eoncessionaris, li demanam aguesl eq uip del qual Ji he 
parlat abaos perque creim que hi ha tata una serie de ser
veis complememaris que serien importants fins i tm per 
donar una imatge que som una Comuni tal que és europea 
de veTes. Creim que hi hauria d'lIaver lOla una xarxa d'alU
rades o n l1i hagués una determinada informació, que La 
gent que espera estas cobena, que a la mateixa parada hi 
hagués una informació lanl d'horaris com de preus i d'in
lerconneXÍons per anar d'un poble a l'altre, que l'usuari sa
bés on pot acudir en ca d'una incidencia durant el rnaLeix 
trajeclc, creim que lOl aixo é importan!. Per que és impor
tanL? Perc¡ue cree que dóna una ensació de segureta l al 
m.ateix u uari, cree que davanl qualsevOI conting~ncia que 
li ucceeix memre espera, ell se sent coben a les inclemen
cies del lemp ; cree que aixÓ, amb unes Ifnies d'ajuda, de 
subvenció - en cooperació amb els usuaris, repelesc - len
dria una bona respo la ¡ que donaríem una imalge de serie-
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tat davant els mUs de visitants que tenim, molts deIs quals 
són usuaris de les Hnies regulars. Crec que quedaria molt 
clar que volem ser Europa. 

En el quart punt, li demanam que creim que és neces
sari un eens, sobretot un eens de lectura deis tacometres. 
Ciar, voste podra dir que aixo no és exactament una com
petencia seva. Jo cree que davant la temporada que ve, que 
pareix que pot ser intensiva, que pot ser important, seria bo 
que els professionals que duen els volants d'aquests ca
mions es trobassin en una situació diríem de bona predis
posició anímica, i aixo, quan es duen més hores de les que 
pertoquen a un volant, amb la tensió de la carretera, amb la 
tensió de les esperes als aeroports, de l'augment de tnlnsit 
per les carreteres de les illes, crea una situació que a vega
des produeix un cansament i pot tenir conseqMncies nefas
tes. Seria important - sobretot aquesta temporada d'estiu, 
repetesc - que es fes un seguiment exacte deIs tacometres, 
perque no hi hagi cap desgracia, perque els professionals 
del volant puguin dur els usuaris a port en optimes condi
cions i no hi hagi cap tipus d'inseguretat. A la vegada, aixo 
ens fara tenir una estadística real de l'actuació laboral d'a
questa gent, cosa que sempre va bé per tenir un coneixe
ment directe del tema. 

Voste sap, Sr. Conseller, que en reunions amb els pro
fessionals del sector a vegades li han demanat el que fa re
ferent a les famoses juntes arbitrals, a les juntes consulti
ves, com es llegeix a la moció. Jo crec que és una forma se
riosa i democnHica de participar en el tema, jo crec que se
ria important i em pareix que li ho han demanat els profes
sionals del sector, perque a vegades no importaria que 
l'Administració actuas directament en la problematica que 
es crea, sinó que entre els mateixos usuaris - ja que aquests, 
els professionals i l' Administració també formen part d'a
questes juntes - solucionarien tota una serie de problemes i 
evitaríem problematica d'enfrontament que a vegades fa 
que, uns pels altres, es deixin els problemes sense resoldre. 

Ara acab, Sr. President. El punt VI, Sr. Conseller, trac
ta que veim que a partir del 1993 qualsevol ciutada, qual
sevol professional d'aquesta Comunitat o d'aquest Estat es
panyol haunl de complir la normativa a causa de l'entrada 
en vigor de l'Acta Única i creim que seria important que la 
Conselleria, jo no sé per seminaries monografics, per circu
lars i fins i tot per comics, perque entri amb alegria dins 
aquests professionals, es dedicas a impartir, a divulgar, a 
ensenyar el compliment sobretot en els temes de conserva
ció i de seguretat. Seran normatives que no ens agradaria 
que venguessin de nou a tots els professionals del sector, 
perque després d'Administració hi haura d'actuar~n funció 
de la seva competencia d'inspecció i no ens agradaría que 
els 100 milions es duplicassin o triplicassin en funció de 
desconeixement de normativa, de desconeixement de la le
gislació. A nosaltres ens agradaria ... 

(L 'Honorable Sra. Vice-presidenta primera substitueix el 
Molt Honorable Sr. President en la direcci6 del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Li prec que vagi acabant, per favor. 

EL SR. RUS IJAUME: 

Gracies, Sra. Presidenta; ara acabo A mi m'agradaria, 
Sr. Conseller, que entengués que la moció no és amb anim 
d'intentar fer veure les mancanees fins i lOt de la Conselle
ria que, si en té, a vegades crec que no són responsabilitats 
personals del Sr. Conseller, sinó que crec que és una Con
selleria una mica deixada de ma per part de la resta del Go
vern i m'agradaria que aixo que s'ha dit aquí moltes vega
des es tengués en compte, sobretot en el proxim pressu
post. El que sí li deman per favor és que entengui que és 
una postura política seriosa per tal que el funcionament 
d'aquesta Conselleria, el bon funcionament del transpon 
per carretera d'aquesta Comunitat sigui en benefici de tots, 
tant deIs professionals com deIs usuaris. Moltes gracies, 
Sra. Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Rus. S'ha presentat l'esmena núm. 
2053, per part del Grup Parlamentari PP-UM. Per defen
sar-la en nom d'aquest grup, té la paraula el Sr. Pons i Vi
llalonga. 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

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

L'esmena presentada pel Grup Parlamentari PP-UM a 
la moció presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA 
sobre política general de transports terrestres de la Comu
nitat Autónoma de les Illes Balears afecta dos punts d'a
questa moció, el primer i el sise. Tal com ha fet el Sr. Rus, 
nosaltres també explicarem punt per punt les nos tres posi
cions, pero primerament Ji volem agrair la bona intenció 
que es veu en aquesta moció, per bé que, com dic, el nostre 
grup parlamentari no hagi pogut acceptar tots els punts. 

Presentam una esmena al punt I perque, com ha dit el 
Sr. Rus, la ConselIeria de TrebalI i Transports ja fa un 
temps que s'ha compromés a l'elaboració del Pla director 
de transports i compta amb la majoría deIs estudis secto
riaIs necessaris que configuraran el Pla general, la estructu
ra del qual ja s'ha dissenyat i es troba envant. No obstant 
aixo, per a la seva conclusió són neeessarís 12 mesos, tal 
com exposam a l'esmena que acab d'anomenar. 

També presentam es mena al Punt VI perque el Conse
Iler, en la seva intervenció davant la Cambra quan es va 
presentar la interpel.lació de la qual ha derivat la moció, ja 
va deixar moIt clara la postura de la ConseIleria quant a 
donar un cankter prioritari a la informació als usuaris i als 
transportistes, principalment a través de les associacions 
professionals, informació, deia, de la normativa comunita
ria sobre transports i seguretat. Per aixo manté estreta col. 
laboració amb el Comandament provincial de Transit i el 
Ministeri de Transports per aconseguir aquests objectius. 

Quant al Punt n, que no podem aceeptar, la ConselIe
ria ja disposa d'un cenS estadístic de vehicles destinats al 
transport de viatgers i de mercaderies. Sobre el coneixe
ment de l'estat deIs vehicles, la- Conselleria ho controla en . 
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el moment de la realització deIs visats de les autoritzacions 
de transports, que s'efectua anualment, és a dir, que efecti
vament té un control per aquesta via. D'altra banda, els 
controls rets a la carretera tant per part del servei d'inspec
ció com pels efectuats per la Guardia civil de lrAnsi t, coro 
també pels efectua ts per les policies locaIs. es comprova la 
vigencia de la lTV. En cas de dubte sobre I'estal d'Ull deter
minat vehicle, la ConseUeria pOl demanar una revisió extra
ordinaria. Per tant, consideran que actualment les garanties 
sobre el control de l'estat tecnic deIs vehicles per part de la 
Conselleria són suficients. 

Quant al Punt IlI, que tampoc no podem acceptar, la 
Conselleria disposa d'un programa informatic de gestió de 
serveis regulars i en aquests moment es recullla informació 
necessaria per a l'aplicació d'aquest programa que, entre al
tres funcions, podn) complir satisfactoriament la informa
ció als usuaris. 

El Punt IV de la moció tampoc no té la nostra accepta
ció. Ens hi oposam, en primer 1I0c, perque la normativa co
munitaria estableix les mesures de control mínimes per 
pan deis estats membres, les quals es venen realitzant per 
par! de l'Administració central i l'autonómica, j en segon 
Uoc, un poe a nivell anecdOlic, cns hi oposam perque resul
ta impossible efectuar aquesl Lipus de control a través de 
l'aniHisi dels tacometres deIs vellicles, ates que són aparells 
que contpJlen la distancia. En tot cas, seria més efectiu rea
litzar l'analisi del distiagrama deIs tacügrafs, que miren, en 
tot cas, les hores. 

1 per acabar, quan al Punt V, aclarir primerament que 
la Llei d'ordenació del transport terrestre no preve u la cre
ació de juntes consultives de transports, sinó de consells 
territorials. L'any 1981, la Conselleria de Transports va cre
ar la Comissió de Transports que va funcionant des d'aque-
11a data i actualment la Conselleria ja tramita l'adaptació a 
la Llei organica de transport terrestre, que basicament, en 
la denominació, composició i funcions, sera molt similar a 
la de la Comissió de Transports creada l'any 1981. 

Per tant, si el Grup Parlamentari SOCIALISTA accep
tés aquesta esmena presentada pel Grup PP-UM, en el sen
tit de rectificar els punls 1 i 2 de I'esmena, que són el I i VI 
de la moció, nosallres hi donaríem suporto Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Els grups que no han presentat es
memes, volen intervenir? Pel Grup Parlamentari MIXT, té 
la paraula el Diputat Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres. i Sres. Diputats. 

El punt més important d'aquesta moció és el r, que fa 
referencia al Pla de transports terrestres de les Illes Bale
ars, reivindicació des de fa moIt de temps en aquest Parla-

ment i que el Govern encara no ha duit. Bé, tenim un con
seller nou i demana 12 mesos en lloc de 8; ja ha passat qua
si quasi un al1y, perO no vendra de 4 mesos, evidentment. 
Per tanl, jo pens que em sumaria al Sr. Pons demanant al 
Grup Parlamentari SOCIALISTA que accepti l'esmena de 
substilució del PP-UM, i el mateix respecte del Punt VI, 
que no és exactament igual, pero que és molt semblant i jo 
pens que seria que s'aprovassin aquests dos punls, perque 
hi hauria un compromis per pan del grup majoritari i, per 
tant, una obligació del Govern de materialitzar-los. 

Respecte deIs aItres, jo tenc dubtes respecte del V. El 
Sr. Pons d'iu que la L1ei d'ordenació dellransporl terreSlre 
no preveu les junles consultives, precisament jo ara ho mi
rava. De qualsevol manera jo pregaria al Sr. Rus que donas 
més explicacions i més concretes, a veure si aixO és ver, i 
vot.arem en (unció del que digui. Respectc al Punt Il, si la 
Conselleria de Treball i Transports ja disposa del cens esta
dístic de vehicles, pens que en aquesl cas hem de fer una 
pregunta parlamentaria que en ho expliquin, perquc si ja 
ho tenen jo pens que no ha podem votar. En LOt cas que ho 
duguin, en aquest nosaltres ens abstendríem. 

Respecte al Punt I1I, que diu que tenen un programa 
informatic i que recullin informació, encara que es faci fei
na, en aquesl cas sf que ti donarem supon perque realmen! 
no lenen el que demana el Pum III. Respecte del Pum IV, 
jo pens que el Sr. Pons també ha donat unes raons sobre la 
impossibilital d'executar realmenl aquesl punl de la moció 
i, per tant, també ens abstendrem. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM i 
EEM, té la paraula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. El bessó del tema ja l'hem co
mentat tots, és el Pla de transports terrestres, i la veritat és 
que jo estic preocupaL per la lentitud i la poca feina concre
la que es fa en cerres arees del Govern. En concret en 
aquesta area del lransport, la veritat és que en un any hem 
vist molt poques feines i aquesta era una feina que ens pa
reix:ia prioritaria. Es demana un any més'! Que hem de fer'? 
Paciencia, perO tanmateix dir que és molt trist que a hores 
d'ara aquest pla no existeixi. 

"Respecte deIs altres punls, coincidim amb el Sr. Pas
cual. que seria ba que el Sr. Rus cns explicas una mica més 
eIs punlS IV ¡Vi que aquesta disjunció que hi ha entre el 
Sr. Pons i el Sr Rus respecle deis laCÓmetres es concretas 
un poc més. Així i lot hem de convenir, a favor del plante
jamen! del Sr. Rus en el punl IV, que s'ha d'adoplar qual
que mesura respecle de les hores realilzades pels vehicles i 
personal conductor. Aquesl tema és greu i ha produH acd
dents imponants, i, pcr altra banda, quan hi ha hagut pro
blemes d'aquestes ca racterls liq ues , la Conselleria no ha 
passat de fer una lamentació pública, si ha arriba t afer 
qualque tipus de lamentació. 

Aleshores, la veritat és que en general la moció _ens pa-
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reix normal, logica i no es pareix dificil de complir per una 
conse11eria que vulgui fer feina, i vull reiterar aixo de la fei
na perque fa poes dies vaig rebre una contestació del Con
seller de Transports a una pregunta on li demanavem sobre 
l'aplicació de la normativa comunitaria i vaig trobar la con
testa tan lacünica com trista. Oeia el Conseller: Sí, compli
rem el que mani la Comunitat Europea, i llavors deia: El 
que hi ha de competencies de I'Estat, com que és de I'Estat, 
no sabem que hem de fer. Aleshores, la veritat, aquest laco
nisme ens du a imbricar-lo, Sr. Oliver. Intervengui, voste 
intervengui, expliqui que es pot fer i no es pot fer de la pro
posta de la moció del Grup SOCIALISTA, perque amb uns 
silencis la veritat és que quedan un poc decebuts, com ja he 
dit. 

Aleshores ens pareix que és important, per una banda, 
que els punts I i VI, als quals dóna suport el mateix Grup 
PP-UM amb modificacions, es puguin aprovar - aixo sí que 
demanaria al Sr. Rus que ha accepti per tal de fer-ho possi
ble - i, per altra banda, que ens expliquin que es pot fer da
vant aquests problemes concrets. A veure si aquesta figura 
de les juntes consuItives es pot fer d'alguna manera o no, 
aixo també ho demanava el Sr. Pascual; el Punt IV és un te
ma basic important, gairebé de salut pública, és el deIs ta
cümetres; el de l'ITV, és a dir, en tot aixo que ens diguin 
que es pot fer i que no es pot fer, perque amb la resposta 
del Sr. Oliver de fa pocs_dies la veritat és que varem quedar 
com estAvem. Ja ho sabem que les normatives de la Comu
nitat Eurepea s'han de complir, no en faltaria d'altra, i -
s'hauran de complir més, i ja sabem que tot a110 que és 
competencia de l'Estat ha ha de fer 1'Estat, pero un que té 
vocació d'autogovern es presuposa que cerca sortides. Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Serra. Té la paraula el representant del 
Grup SOCIALISTA per acceptar o rebutjar l'esmena i fi
xar la posició. 

EL SR. RUS I JAUME: 

Moltes gracies, Sr. President. Respectuosament, Sr. 
Pons, jo ja he dit que sí, el nostre grup acceptara aquest a
llargament del termini. Després d'anys, una qUlestió de 8 o 
12 mesas no té gaire importancia, la veritat. Jo he dit que 
havíem posat 8 mesas per coincidir amb el comenc;ament 
de l'any natural, crec que és una explicacio fins i tot logica, 
pero no hi ha problema. 

Respecte del segon punt de l'esmena, que fa 'eferencia 
al Punt VI, li vull dir dues coses, si voste m'ho permet. 
Aquí on diu La Conselleria de Trabajo y Transportes dará 
un carácter prioritario a la información a los usuarios, coma, 
ya los transportistas afegiria jo, si m'ho permet, em pareix 
que seria més conecte, pero he d'afegir una altra cosa: Rs
pecte del nostre Punt VI, jo no crec que l'esmena sigui ex
cloent, jo crec que gairebé podria ser el Punt VII de la mo
ció, si vos tes s'hi avenen, i en tot cas si han de votar no al 
Punt VI, votarien sí al VII, aixo és la qüestió, perque jo no 
crec que sigui excloent a pesar que es repeteixi el tema de 
la info-rmació en el que fa referencia a Europa. 

Respecte del que han demanat el Sr. Serra i el Sr. Pas
cual sobre el que jo vull dir respecte del tema deis taco
grafs, em referesc al control d'hores treballades pels con
ductors, vigilant que tots duguin la implantació obligatoria 
deIs tacümetres i la lectura deIs mateixos per evitar abusos 
en l'excés d'hores de conducció, senzillament aixo, perque 
és molt important, Sr. Serra i Sr Pons, fins i tot des del 
punt de vista laboral, crec que és molt important. Vostes 
saben com jo els excessos que es produeixen a l'estiu i a ve
gades el cansament, l'esgotament d'algunes d'aquestes per
sones amb I'afany de, com més hores conduesc, més guany! 

També m'han demanat el que fa referencia al Punt IIl. 
El diputat que parla no tenia coneixement que la Conselle
ria tengués aquest programa informa tic, pero no ens referí
em només a aquest tema, jo crec que aquesta col.laboraciÓ 
amb els concessionaris, amb els professionals del sector, so
lucionaria tata una serie de situacions donant una visió glo
bal informativa seriosa als usuaris, tant del nostre país com 
als turistes que ens visiten, perque un senyor que va a Son 
Servera després sapiga que ha de fer per anar a Alcúdia o 
per anar a Portocristo, els preus i els horaris, aixo és el que 
jo volía dir. Jo no sé si aquesta informació també entra dins 
aquest programa. Si és així, estam d'acord, només passa que 
ho havíem posat aquí perqué nosaltres creiem que era im
portant. 

Pel que fa referencia al tema del cens, de creuar la in
formació amb la Conselleria d'Indústria, amb les inspec
cions d'!TV, jo cree que aquest cens ben informat hauria 
estar en possessió deis inspectors de la Conselleria i qua n 
arriben a un llúc determinat afer determinades inspeccions 
haurien de precintar els vehicles i que aquest vehic1es ja no 
fessin el viatge del matí i del capvespre de transport esco
lar, com fan, perque no ten en la documentació en regla, i 
una de dues: o només els han avisat o, si els han avisat i els 
ho havien de precintar, no els ho han precintat o no sé 
exactament quines mesures ha pres la inspecció. És un as
sumpte molt seriós i per aixo nosaltres trobAvem que hi ha
vía d'haver aquesta counexió, aquest encreuament de da
des, a fi que determinades matricules que a llores d'ara ja -
s'haurien d'haver desballestat, encara es troben en funcio
nament. 

Pel que referencia al Punt V, he de dir que els articles 
77 i següents de la lle i contemplen el que són les juntes ar
bilrals, i aquí el Sr. Serra té raó, no són juntes consultives, 
hi ha un error. Jo pregaria al Sr. President que es canviás 
aquest nom i fas juntes arbitrals de transport, perqu~ és al 
que voüa fer refer~ncia i ha he di! aoo quan lle pujat a la 
tribuna, juntes arbitrals de transpon, perquc, indistinta
ment que hi hagi aquesta comissió o aquests consells terri
torials, puguin actuar dins el que la mateixa llei, la LOT, 
contempla. Jo cree que són puntS que s'han de lenir en 
comple, jo pensava que hi havia aquesta bona predisposiciÓ 
per part de la Conselleria i del grup majorita¡j per enten
dre-ho, i per aixo nosaltres cls mantenim, Sr. President. 
Ara bé, m'agradaría saber la contesta del Grup majoritari 
PP-VM respecte de la proposta que els he fet quanl a l es
mena que presenten al nostTe Punt VI, que és el segan de 
I'esmena. Grades. 
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EL SR. PRESIDENT: 

D'acord, Sr. Rus. És a dir, en principi, el lexl del Pum 
V de la moció que propasa quedaria substiluil1t "juntes 
COJlSUllives de transpon" per "jumes arbilrals de lransport". 
Pel que respecra al teX( de l'csmena de subslitució del Grup 
PP-UM, proposa que s'admcti com a substiwció I'apartat 
primer <le I'esmena, i el punt segon demanen que es tramili 
com a esmena d'addició. Si lOes el portaveus cs tan d'acord 
que es tramili com a esmena d'addició, per pan de la Mesa 
no hi hauria invovenient. sr, Sr. Pons. 

EL SR. PONS I VILLALONGA: 

Q-n)cies, Sr. President. És moll ten i ha esta 1 realment 
interessalll veure que lOes els grups parlamentari· d'aques ta 
Cambra leneo aquesta sensibilital especial pels Lransp rLS, 

que realment, tanl en una modalitat com en l'allfa ten en el 
seu rise j, per tant, preocupen igualment, pero el Grup Par
lamemari PP-UM manlenim la forma en qu~ hem presen
ta! I'e mena i nO acceptam cap canvi. Molles gnleies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. En conseqüencia, l'esmena, o s'ac
cepta en la seva totalitat o no s'accepta. Sí, Sr. Rus, te la 
paraula. 

EL SR. RUS IJAUME: 

Molles gracies, Sr. Prcsident. Una vegada més. per 
mostrar la no tra predisposieió a que sigui conslfuctiu i 
entenent que I'esmena, indisüntament que s'afegeixi i passi 
a Punt VII o sigui de substitució. j també fent referencia al 
que és normativa europea, nosaltres acceptam la proposta 
del Grup PP-UM; Uevam la nostra i el Pant VI quedaria lal 
com el presenta l'esmena de substllució. Molles grAcies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus, En collseqüencia, els punts 1 i VI del 
text de la moció queden subSlitu'its pels de l'esmena de 
subsLÍtució del Grup PP-UM. Es pOl fer la votació conjunta 
o la valen per separat? Sí, Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Per la qüestió d'ordre que ha dit. Per separat, per fa
vor; nosaltres demanaríem que es votassin separadament 
els II i IV. 

EL SR. PRESIDENT: 

Votarem, ido, els punts I i VI per separat, els II i IV 
per separat, i els III i V. Passam a votar els punts 1 i VI del 
text de la moció. 

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

Queden aprovats els punts 1 i VI per unanimitat. 

Passam a la votació deis punts II i IV. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets, per favor? Gracies, es poden asseure. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

A favor, 22; en contra, 28; abstencions, 3. Queden re
butjats els punts II i IV del text de la moció. 

Passam a la votació deIs punts III i V. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

26 vots a favor, 28 en contra. En conseqüencia, queden 
rebutjats els punts III i V del text de la moció. 

IV.- INFORME DE LA COMISSIÓ DE L'ESTATUT 
DELS DIPUTATS. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al darrer punl de l'Ordre del Dia, que és l'jn
forme que la Comissió de l'Estatut deis Dipurats eleva aJ 
ple de la Cambra sobre les incompalibíJitats deis diputats. 
Per fer la lectura de I'informe, té la paraula el Sr. Secretad 
segon. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

"Estudiada la declaració presentada per l'Honorable 
Sra. Diputada carlota Alberola i Martínez, als efecles d'e
xamen d'incompalibilitats a que fa referencia I'apartat se
gon de l'articJe 7 del Reglament de la cambra i vist I'anide 
5 de la L1ei 8/86, electoral de la Comunilat Autónoma de 
les Illes Balears, aquesta comissió resol d'informar a la 
Cambra que la diputada no es ta subjecta a cap lipus d' in
compalibilitat per a l'exercici del seu carree". 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Moll. Dóna la conformitat aquesta Cam
bra al text de l'informe esmentat? 

Queda aprovat per assentiment. Conclós l'Ordre del 
dia, s'aixeca aquesta sessió. 
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