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1).- JURAMENT O PROMESA AL CÁRREC DE 
DIPUTATS DELS SRS. FRANCESC ANTICH 1 OLI
VER 1 JOAN BOSCO GOMILA 1 BARBER. 

ELSR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, comen¡;am la sessió plenaria d'avui 
i el primer punt és la presa de possesió deIs nous diputats 
honorables senyors Francesc Antich i Oliver i loan Bosco 
Gomila i Barber. D'acord amb 1'establert a l'article 7 del 
Reglament de la cambra procedeix que els nous diputats 
prestin la promesa o jurament d'acatar la Constitució i 
1'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Prec als nous di
putats que venguin tots dos davant la tarima. 

Honorables senyors: jurau o prometeu per la vostra 
consciencia i pel vostre honor de complir fidelment les 
obligacions del carrec de diputat del Parlament de les Illes 
Balears amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l'Estat així com 
1'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? 

EL SR. ANTICH 1 OLIVER: 

Si, ho promet. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER,: 

Sense renunciar al dret d'autodeterminació del nostre 
poble, si, ho prometo 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, poden prendre possessió deIs seus escons. 

11.1).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2213/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. SEBASTIÁ SERRA 1 BUS
QUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1 EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon pUOl de l'Ordre del Día que és el cor
responent a les preguntes, i la primera és la número 2213, 
que formula el Diputal Sr. Sebastül Serra i Bosquets, del 
Grup Parlamentari PSM i EEM, sobre utilit.z.ació del caste
!la a la Fira de Campos. Té la paraula el Diputat Sr. Sebas
tia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

GrAcies, Sr. Presidenl. En primer lloc molts d'anys a 
lOts el qui fan resta avui, que són molts i moltes. Dit aixo 
pe/" quina raó a la Fira de Maig de Campos de 1991 i 1992 
en el lIiurament de trofeus o premis a l'exposició de rama
deria, acte que co-presidia el conseller, l'il·lustre conseller 
d'Agricultura, s'ha utilitzat la llengua castellana? 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Grélcies, Sr. President. No els daners dos anys, els dar
rers deu anys i no a la Fira de Campos sinó a tOtes les fires 
ramaderes el presentador deis animals, del bestiar, és un 
funcionari de la Consellería, el Sr. Rabaneda, que dóna la 
casualitat que és nascu! a M<uaga i no hi ha hagut manera 
que parlAs en la nostra llengua. No obstan! aixo el! crec 
que fa lOts cls esfor<tOs possibles pero cree sinceramenr que 
és una persona coneguda de tot el sector des de fa molts 
anys, és rooll apreciada j la gent lrobaria eslrany que nosal
tres en aquest moment canviassim el Sr. Rabaneda per una 
qüestió merament lingüística. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Serra? Té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí, hi ha moltes maneres, Sr. Conseller, pero all0 de 
sentir: primer premio la vaca de "s'Avall", la veritat és que a 
un el fa empegueir una mica. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

U.2).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2219/92, PRESEN
TADA PER LA SRA DIPUTADA MARIA ANTÓNlA 
VADELL 1 FERRER, DEL GRUP PARLAMENTARl 
PSMIEEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la següent pregunta que és la número 2219, 
que formula la Diputada Sra. Maria Antonia Vadell i Fer
rer, del Grup Parlamentari PSM i EEM, sobre control de 
les condicions en les concessions de linies de transport pú
blic regular. Té la paraula la Diputada Sr. Vadel!. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Grades, Sr. President. La Pregunta es dÓna per les frc
qüents nOlfcies que tenim o que ens arriben d'usuaris que 
fan ús del transpon públic regular i és moll senzilla: no al
tres voldríem saber amb quins mecanismes compla la Con
seHeria de Transp rts per conlrolar el complimem de les 
eondicions establertes en les concessions de les linies de 
transport públic i regular. 

EL SR. PRESIDENT: 
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Gnlcies, Sra. Vadell. Té la paraula el representant del 
Govern per respondre. 

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

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La Conselleria de 
Transports té en aquests moments uns mecanismes que tot
hom coneix una de les funcions deis quaIs és la inspecció, 
inspecció que endemés de les actuacions personaIs deis qui 
componen el grup d'inspecció té la col-laboració de la 
Guardia Civil de Tnlnsit i de les policies locals. Tot aixó no 
lleva que endemés de les actuacions de les inspeccions 
qualsevol usuari pugui fer denúncies utilitzant les fu 11 es de 
reclama ció que ha de tenir cada concessionari de línies re
gulars. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sra. 
Vadell? Té la paraula. 

LA SRA V ADELL I FERRER: 

Si, gnlcies. A la millor haurfem d'haver afegit a la Pre
gunta que la Conselleria ens digués amb quants d'inspec
tors compta la Conselleria per saber el material huma, evi
dentment no som a temps d'afegir aquesta coa a la Pregun
ta peró nosaltres si que estam molt preocupats per les quei
xes constants que tenim a través de les oficines de turisme 
deis visitants que utiliizen aquest transport públic, sobretot 
per l'incompliment d'horaris, incompliment de les condi
cions higieniques deis vehicles, fins i tot per un tracte no 
adequat per part deIs conductors deis vehicles a la gent que 
els utilitzen. Consideram molt necessari que la Conselleria 
vetli molt a prop les condicions del transport perque aquest 
ha de garantir una qualitat del servei i sobretot una segure
tat als usuaris, i pensam que en molts de casos no és aoo. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gracies, Sr. President. Comprenc la preocupació de la 
Sra. Diputada i li vull dir que si ella esta preocupada nosal
tres també ho estam. 

(Algú des de "escó fa una intervenció inaudibll1J. 

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

No sé que tenen a veure els pressuposts ara. Continua
ré; perdó, Sr. President. Vull dir a la diputada que a nosal
tres ens preocupa aquest tema i que retrem comptes totes 
les vegades que siguin necessAries a aquest Parlament i no 
obstant aixó li vull dir que les reclamacions que ens arriben 
a través de les seves oficines de turisme que tenen establer-

tes en distints punts de les nos tres Illes Balears procuram, 
sobre cada una que ens arriba, si té consistencia suficient, 
actuar i procurar resoldre el tema i que la qualitat del ser
vei sigui sempre un deIs nos tres objectius principals. Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Conseller. 

11.3).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2342/92, PRESEN
TADA PEL SR. DIPUTAT JOAN MARf 1 SERRA, DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, que és al 2342, que for
mula el Diputat Sr. Joan MarÍ i Serra, del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, sobre criterís de seleccíó per al curs 
d'especialistes en turisme. Té la paraula el Diputat Sr. Marí 
i Serra. 

EL SR. MAR! I SERRA: 

Gracies, Sr. President. Aqueixa pregunta va entrar día 
3 de juny passat í ja estam a 29 de setembre, per tant alguns 
aspectes d'aquesta poden haver deacaigut pero alguns al
tr_es pensam que encara estan completament vigents. Per 
tant, Sr. Conseller de Treball i Transports, el passat dia 8 
d'abril en unes decIaracions als mitjans de comunicació va 
donar a coneixer els termes d'un conveni entre la Comuni
tat Autónoma i la Comunitat Europea per a la [ormació de 
45 persones aturades, diplomades o llicenciades i majors de 
26 anys, en especialistes turístics, en turisme. 

- Si bé el fet ens pareix bé i interessant, al Grup SOCIA
LISTA ens preocupa la forma com es fara o com s'ha fet la 
selecció perque totes les persones de la nostra comunitat i 
que reuneixin els abans esmentats requisits tenguin la ma
teixa possibilitat per acollir-s'hi. Per tant li preguntaríem 
quins criteris de selecció pensa aplicar o ha aplicat la Con
selleria de Treball i Transports per al curs d'especialistes 
en turisme, organitzat conjuntament pel Govern de la Co
munitat Autonoma i la Comunitat Europea? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el representant del 
Govern. 

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

Gracies, Sr. President. Amb els temes turístics tenc 
I'honor de poder dir que dins Europa som almenys escol
tats quan es refereixen a formació. Li puc dir que amb 
aquest curs d'ALTUR, que és del Projecte EUROFORM, 
s'intenta en dos anys formar 45 persones dedicades a I'AL
TUR, a l'alt turisme, aquest turisme té tres branques: té el 
turisme esportiu, el turisme cultural i l'agro-turisme, (J si
gui, el verd. 
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Pue dir al Sr. Diputat que nosaltres, abans de fer la se
lecció, varem tenir una reunió amb un partenaire, l'AOT de 
Grecia, i varem marcar el perfil que ereiem que havien de 
tenir els alumnes que assistissin a aquesta formació. Es va
ren fer els exereicis corresponents i les seleccions es varen 
fer aquí, a Palma, i una de les proves era un qüestionari on 
se'ls demanava la seva situació de formació, la titulació, 
l'experiencia professional si no tenia titulació suficient, co
neixement d'angles; Uavors es fan unes proves on s'ha de 
resoldre un problema turístic, després una altra que consi
deram indispensable que és el coneixement d'angles, i aquí 
es fa aquest tema reunint un nombre d'alumnes els quals 
sempre han de ser un mAxim de quinze per fer els cursos 
corresponents. Puc dir al Sr. Diputat que s'ha procurat fer 
de la millor manera i amb la divulgació mAxima que s'ha 
donat d'aquests cursos. Gracies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR MARi 1 SERRA: 

Sí, Sr. President. He de dir al Sr. ConselIer que al man
co a les Illes menors no hem vist que arribas aqueixa infor
mació sobre aqueixos cursos. Per tanl, les persones que po
guessin estar interessades a concórrer a aqueixos cursets 
dones no ha estat possible que hi anassin; per tant, no és 
que volguem pensar maIament, pero una vegada més hi ha 
en aqueixa comunitat ciutadans de dues classes, i aixo és 
molt greu. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Conseller? Té la parauIa. 

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

Gracies, Sr. President. Només prendré nota que procu
rarem que en el futur estiguin mes divulgats els anuncis de 
com ho estan ara. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Les preguntes 4, 6, 7, 8 i 9, si no hi ha ineonvenient per 
part deis portaveus quedarien ajomades per a la propera 
sessió de día 6 donat que pertanyen a la ConseUeria de Cul
tura. 

11.5).- PREGUNTA RG.E. NÚM. 2418/92, PRESEN
TADA PEL SR DIPUTAT ALBERT MORAGUES 1 
GOMILA, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALIS
TA 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la següent pregunta que és la 5, que formula 
el Diputat Sr. Albert Moragues i Gomila, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, sobre protecció de plantes en perill 

d'extinció que són objecte de trMec comercial. Té la parau
la el Diputat Sr. Moragues i Gomita. 

EL SR MORAGUES 1 GOMILA: 

Gracies, Sr. President. VulI anunciar la retirada de la 
pregunta. 

EL SR PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Diputat. Queda retirada. 

III.- INTERPEL·LACIÓ RG.E NÚM. 2069/92, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALIS
T A, RELATIVA A OVERBOOKING. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt corresponent a interpel-Iació, i 
veurem la número 2069, presentada pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a overbooking. Té la paraula en 
nom del grup interpeHant el Diputat Sr. Pallicer i Pujo\. 

EL SR. P ALLICER 1 PUJOL: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta InterpeHa
ció es va presentar a principis de temporada turística pero 
per acumulació d'iniciatives parlamentaries es va haver d'a
jomar, no es va poder dur fins avui aquí. De totes maneres 

- jo vull dir que a pesar que aquesta temporada no hi ha ha
gUl una difusió molt forta respecte de l'overbooking, vull dir 
que així i tol n'hi ha hagut, no amb la for~ i intensitat d'al
tres temporades per qüestions que després podem discutir 
pero sí que aquesl mal endemic que esta aferrat a la nostra 
indústria hotelera des de fa molt[ssims ~'anys encara hi 
existeix i hi ha existit. 

Pensam que comen~ a ser hora que se ti dugui Uum j 

que s'intenti d'una manera o de l'altra trobar-li solucions. 

L'overbooking -tots ho sabem- és un concepte que ja 
esta en el carrer, i és ni més ni manco que fer unes reserves 
uns clients i després quan van a l'establíment es troben que 
s'han venudes i que s'han d'anar a un altre lloc, aquest és 
un sentit del concepte d'overbooking, paraula evidentment 
d'origen anglo-saxó. Hi ha i hi ha hagut distintes classes 
d'overbooking. En els inicis del turisme ja massiu, de mas
ses, allA per l'any 1957, hi havia un overbooking, que es pro
vocava moltes vegades per errors, tates les qüestions, mÍt
jans de comunicació amb els paIsos d'origen i els instru
ments que s'utilitzaven per intentar dur el control de les re
serves eren molt rudimentaris i qualque vegada, sense ma
les intencions, es provocava l'overbooking després; evident
ment també, es provocava quan un promotor hoteler venia 
i feia una construcció d'una planta nova, d'un hotel nou i el 
venia amb anterioritat al tour-operator el qual el comercia
litzava. També resultava molt sovent que el constructor no 
lliurava l'obra en el seu moment determinat i d'aquesta ma
nera arribaven els clients i tampoc no podien anar a l'esta
bliment que ells havien comprat, era una altra classe d'over
booking. Pero darrerament sempre l'overbooking es pro
dueÍK per un excés de demanda sobre una oferta que h~ es-
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tat venuda qualque vegada dues vegades. 

Tots hem parlat cada any d'overbooking pero mai no 
arribam a fer una analisi seriosa per intentar trabar les cau
ses, i no just trabar-les, sinó intentar anar contra elles per 
curar el mal d'una vega da d'aquesta malaltia -com he dit
ende mica, que té la nostra indústria hotelera. Tot parteix 
un poc del contracte que fa l'hoteler amb el tour-operator. 

El contracte és un contracte normal en el qual, evi
dentment, les característiques són les que reuneix qualsevol 
contracte dins els codis legislatius nos tres, tant el Mercantil 
com el Civil, alla on hi ha la causa, alla on hi ha el ( ... ), on 
hi ha tota la qüestió de preu, consentiment, pero hi ha 
qualque cosa que el marca i que li dóna una característica 
tremenda, que és un deIs punts fonamentals que ocasionen 
l'overbooking, i que és una clausula que es denomina relea
se (cedir), alla on el tour-operator en un moment determi
nat quan l'hoteler li ven habitacions per a la temporada li 
pot tornar aquestes habitacions a canvi de res amb uns dies 
d'antelació. Al principi aquest release, aquest termini, era 
molt lIarg pero ara, en aquests moments, practicament, en 
general es pot dir que és just de set dies, la qual cosa fa que 
un tour-operator que no pot vendre tot, les habitacions que 
té en el seu fullet d'aquelI hotel, set dies abans del seu ter
mini pot tornar a lliurar a l'hoteler les habitacions i l'hote
ler es troba sense tenir practicament temps per tornar-les a 
vendre, amb uns llits i amb unes habitacions amb els quals 
no sap que ha de fer. Aquest és un contracte, sí, pero pen
sam que és un contracte amb una clausula abusiva, que és 
un contracte d'aquelIs denominats d'adhesió, i pens que 
aquest és un deIs punts fonamentaIs per intentar resoldre 
d'una manera definitiva 1 'overbooking. 

Pero per que l'hoteler es veu obligat afer tot aixo? 
Evidentment perque esta davant un contratant fort i esta 
amb una indefensió total. L'hoteler davant aquestes situa
cions i per intentar vendre absolutament tot el seu establi
ment, perque a causa deIs preus baixos que té ha de jugar 
sobretot amb tates les qüestions de costs i d'ocupació, si no 
aconsegueix una bona ocupació no guanya doblers a causa 
del preu, fins al punt que tots tenen molt clar -els hotelers
el seu punt mort de l'empresa, és a dir, aBa on hi ha la in
tersecció deIs costs marginals i deIs costs totaIs la qual cosa 
significa que en aquelIs moments no hi perd ni hi guanya, i 
que després d'aixo comen~ a recuperar despeses fixes i co
men~ a guanyar doblers. 

Evidentment, aquí a les nostres Illes i a causa de tates 
aquestes qüestions i sobretot de preu, fonamentalment de 
preu, és molt elevat el punt mort de les empr;ses la qual 
cosa fa que es vegin obligades a sobrecontratar Tes seves ha
bitacions per poder tenir el mmm d'ocupació. I aixo és el 
que fa l'hoteler en una segona passa i a causa d'aquesta si
tuació; contracte sobre contracte, overcontracting -com di
uen-, més habitacions que les que en realitat té, intenta fer
ho amb racionalitat, amb distints palsos, amb distints tour
operators, a distints aeroports, amb distintes nacions, alIa 
on tenen Mbits d'anar de vacanees distints, en temporades 
distintes a fi que passi un miracle i no es produeixi una acu
mulació, una coincidencia en unes dad es concretes i no li 

'. provoqui un overbooking, evidentment també per defensar 

la temporada baixa que tan mala de vendre és en aquests 
moments. 

Pero que fa el tour-operator? El tour-operator fins i tOl 

jugant amb l'avantatge, sense pagar res, abans sí que dona
va un pagament i senyal, donava unes garanties pero ara ja 
practicament no, hi pot haver excepcions pero són molt po
ques, abó i tot el que fa també és sobrecontratar. El tour
operator també sobrecontrata perque juga amb l'avió, la se
va pe~ clau és l'avió i a a110 que va és a omplir amb el vol 
factor el punt des d'on ell ja hi pugui guanyar, i el que fa 
evidentment és també posar en el mercat més habitacions, 
contractar amb els hotelers més habitacions que lIoes en 
l'avió té. La coincidencia d'aquests dos factors, d'aquestes 
dues accions, si hi ha una coincidencia en un moment de
terminat, i que normalment sol ser durant el mes d'agost, 
normalment sol ser eIs mesos de Pasqua, els mesas de va
canees, és quan es produeix l'overbooking. 

Pero a qui perjudica l'overbooking? Jo pens que hi ha 
tres grans perjudicats, tres grans ( ... ). Evidentment, el 
client, que té un procés de reserva, que s'ho rumia en el seu 
país, que analitza els fullets, que ho consulta amb la fam(lia 
i comen~ a so miar; Ilavors d'aquí i nosaltres qualque vega
da li donam un mal son. Es produeixen situacions desagra
dables, es produeixen vertaders drames dins els hotels a 
l'hora d'haver-los de canviar d'hotel i ja no en parlem si els 
has de canviar de zona, ja no en parlem si els has de canviar 
fins i tot d'illa, com hi ha hagut casos en segons quines 
temporades. 

És un drama al qual es rebel-Ia el client. Jo podria con
tar de companys que m'ho han dit i de coses que he viscut 
mil anecdotes de famHies que es planten dins l'hotel, es 
queden dins el saló amb els nins i diuen: "d'aquí no em 
mocil i lluiten contra aquesta impotencia per intentar que 
el seu somni es converteixi en realitat i, evidentment, hi ha 
la queixa, la queixa directa que l'hoteler intenta per tots els 
mitjans complaure amb totes les qüestions de regals, d'in
demnitzacions, de bon tracte pero, evidentment, hi ha la 
queixa, quan arriba al seu país d'origen, i aixo passa amb 
tata seguretat, i el tour-operator fins i tot li dóna una in
demnització si creu que té raó sense qualque vegada ni tan 
soIs consultar l'hoteler i l'hoteler es troba després, a l'hora 
deIs pagaments que aquella se Ji ha descomptat de la factu
ració. Aquella maxima que el client era el rei s'ha oblidat, 
és a dir, l'hem enganyat, qualque vegada li hem espenyat les 
vacanees. 

Pero hi ha una segona victima, i aquesta segona vícti
ma és, endemés de l'hotel, la zona turística i les illes con
cretes Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Qui surt 
perjudicat davant aquestes queixes aetua immediatament a 
través d'aquestes potents associaeions de consumidors, que 
tots sabem que existeixen avui en dia, que estan molt ben 
organitzades, no és eom abans i el nom de les nos tres Illes, 
el nom de Mallorca, surten amb una taca negativa a mitjans 
de comunicació (premsa, radio, televisió); aquí tene un dos
sier pIe si el volen ... 

EL SR. PRESIDENT: 
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Li prec que acabi, Sr. Pallicer. 

EL SR. P ALLICER 1 PUJOL: 

Per la qual cosa provoca una imatge negativa tremenda 
i un perjudici per a lots els ciu tadans. Pero hi ha una terce
ra vfctima, des del nostre pum de vista, i encara que sigui 
paradoxal en aq uesl moment és l'hoteler. L'holeler en 
aquesl momenl estA indefens per intenlar defensar la seva 
empresa i I' única cosa que fa és perdre reputació. donar in
demnitzacions i . er víctima de tOl un sistema de conlraeta
ci6 i d tot un sistema de comercialitzaci6. Endemés, si hi ha 
una denúncia oficial, encara reb una multa per part de les 
autoritats competents. 

Bé, jo pens que aixa és aoo i ho puc provar. Dic que 
fins ara les autoritats turístiques el que han fet practica
ment ha estat no menar comissions, amb molt bona volunat, 
per inlentar arreglar-ho en el moment concret que apareix 
el drama, quan apareix el problema, per donar sortida al 
problema. Pero deixam passar el temps i no hem atacat en 
el fans la causa que ocasiona el gran problema de l'overbo
oking. 

Creim que és una polftica tal vegada un poc amb un 
sentil determinista de deixar passar, de veure si fara mal 
temps, uan conducta passiva que necessita una soluci6 nova 
i una soluei6 més justa. Tenim, dones, un problema de sis
tema de contractació ja caduc, tenim unes víctimes que 
moltes vegades és la propia societat, els pro pis clients i 
l'hoteler i tenim unes autoritats turístiques que han d'ac
tuar no amb passivitat sin6 amb més for~ per trobar el fu
tur. Hem de mirar cap al futur. 

EL SR. PRESIDENT: 

Li pree que acabi, Sr. Pallicer, per favor. 

EL SR. P ALLICER 1 PUJOL: 

Perque alla ja ho fan des de fa esto na, és a dir, atenen 
el consumidor a través de moltissimes legislacions. És hora 
que deixem de degradar més el transit mercantil, és hora 
que afrontem el problema trobant aquestes solucions noves 
i més justes. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. En representaci6 del Govern, té 
la paraula el conseller Sr. Cladera. 

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

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, Sr. Palli
cer, li h.e escoltat amb molta d'atenció l'explicació que ha 
donat a aquest Parlament del que és l'overbooking i les cau-
es que l'originen. Jo cree que per a aquelles persones del 

sector turfSlic és un problema ben conegut i crec que vost~ 
rila rnatisal precisament amb les causes bAsiques que el 
produeixen. 

Només Ji diré, per no repeLÍr tOl el lema del que és 1'0-
verbooking, del que és l'overconrracting, del que és l'outboo
king, del que és el release i perqu~ aixo pareguí el Parla
ment de Balears, no el del Regne Uni t, que bclsicament 
aquest és un problema internacional que es produeix a tots 
el paisos í fins al punt que est~ admes oficialment per les 
administracions. EstA tan admés que, per exemple, la Llei 
Nacional del Govern portugues diu en l'article 66 que "en 
cas de cancelaci6 de reserves fora de termini establert els 
hotels tenen dret a una compensaci6 per les agencies de 
viatges equivalent al diposit de garantía pagat per cada ha
bitació que no hagi esta! ocupada, si els hotels" diu en l'ar
líele 68 "no posen a disposició les reserves garantides als 
tour-operators o a les agencies de viatges aquestes tenen 
dret a una compensació igual a l'establerta en l'article 66 i 
l'hotel podra ser tengut com a responsable per qualsevol 
compensaci6 al elient." 

A Fran~ el COdi de Conducta per als hotels i agencies 
de vitage és el mateix a Fran~ i al Regne Unít i no esta
bleix condicions especifiques. El COdí estipula que l'hotel 
només esta obligat a facilitar allotjament adequat al client 
sigui eu I'!lotel COnuactat o en un allre lIoc, sempre que si
gui de la mateixa calegoria; la gent intermediaria d'as umir 
la responsabililat de reemborsar al consumidor les despeses 
addicíonals que hagi produlL la situaci6 d'overbookillg pero 
no lti ha cap !leí que exigeixi el pagament de laXes de com
pensació. El clieol té dret al reemborsament de les des pe
ses addicionals incorregudes, és a dir, transport, cridades 
telefoniques, en cas que sigui canviat d'hotel. 

A Grecia s'ha elaborat un cüdi de conducta amb col· la
boració amb el Govern grec i la Federaeió hotelera i d'a
gencies de vialges grega, i en síntesí pareix que a l'acord al 
qual han arribal és que es pOl baixar la categoría d'un hotel 
en el cas que no es compleixin els acords cOnLractuals. No 
obslanl aixÓ la regla general és que els hOlels i els tour-ope
ralors arribin a acords bilaterals entre ells abans d'arribar a 
situacions més desagradables. 

En els Pa'isos Baixos un organisme que es diu ANVR 
(Raich for far daden) ha elaborat una lesgislació que con
juntament amb les organitzacions de consumidors holande
sos marca un cüdi de conjunta dirigit als tour-operators i 
hotelers del seu pa[s. 

A Suecia els membres de l'Associaci6 hotelera i de res
lauraeió sueca i d'agents de viatges suees tenen un cüdi de 
prActica d'acord amb el Govern que especifica les pollti
ques de reserva i eslableix un acord pel qual s'han de respe
tar els compromissos con tractuals. Quant a les siluacions 
d'overbooking aquesl cüdi estipula que per a qualsevol re
serva acceptada ¡confirmada l'holeler en cas d'incompli 
menl ha de garantir aILotjamem en un hotel el més a prop 
possible d'equivalent categoría i pagar eo tOI cas la difer~n
cia de preu. 

Amb aixo el que li volía posar de manifest és que 
aquesl no és un problema local i estricte de les nOSlres 
Ules, és un problema internacional. Aquest problema inter
nacional es produeix -com deja bé VOSl~ basicament i supos 
que era la petició que volla ter al Govern de la Comunitat 
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Autonoma- a causa del sistema de contractació, a causa 
d'aquesta especie de contracte unilateral a favor d'una ban
da que es produeix en el sector turístic i que fa que els a
llotjaments turístics hagin de dur una política molt arrisca
da de sobrecontractació i a causa que avui les reserves es 
fan molt tard el terna deIs terrninis per poder-les anuHar, o 
sigui el release, s'ha redu'it i el que abans era un release de 
30 dies avui s'ha convertit en un release de 2,3 o 4 dies i ai
xo produeix grans problemes. 

No obstant aixo s'han de distingir dues coses completa
ment distintes. El que és l'overbooking anticipat, és a dir 
quan un hotel reb una reserva que ja no l'hi cap pero la reb 
amb temps, llavors avisa el tour-operator i li diu que aquella 
reserva no l'hi cap, i el tour-operator arriba a un acord amb 
el client. És cert que el consumidor, que és el client, ja no 
podrA anar a l'hotel qué havia reservat pero com que hi ha 
un termini de temps li donen una alternativa i el problema 
jo el qualificaria de delicat pero no de greu. El terna greu 
és quan el client arriba a l'hotel i no té habítació, aquest és 
el terna més greu i és el que produeix una molt mala imat
ge. I aquí ja hi ha una falta doble: per una part el tour-ope
rator no ha d'arribar a aquesta situació de dur un client a 
un hotel sapiguent que no té plac;a, sempre i quan se suposi 
que l'hotell'ha avisat d'allo i l'hotel no ha de consentir que 
li arribi un client que no tengui plac;a. 

Normalment, davant aquestes situacions, s'origina un 
conflicte entre tour-operator i hotel i se sol arribar a acords 
no molt agradables per a les dues bandes i que fan que a 
vega des hi hagi d'intervenir la Conselleria de Turisme. La 
Conselleria de Turisme en els ternes d'overbooldng no actua 
d'una forma per iniciativa propia, i per una raó senzilla, 
perque no és fkil saber si a un hotel es produeix overboo
king o no perque a la millar s'arriba a un acord abans que 
es produeixi l'overbooking. Llavors la Conselleria actua 
quan hi ha una denúncia per part del consumidor o per 
part de l'hoteler o per part de l'agencia de viatges o per 
part del tour-operator, i en aquest cas instrueix un expe
dient que moltes vegades origina una posterior sanció. 

Per una altra banda hi ha una problemiHica molt deli
cada amb els abusos en descomptes que se solen fer per 
part dels intermediaris en els allotjaments tunstics, aixo ha 
estat motiu de la creació d'una comissió d'arbitratge no ofi
cial per intentar fer arribar a un acord les dues parts abans 
que el conflicte degeneri en temes de tribunals. 

Aixo en !fnies generals l'any passat es va produir bas
tant i es varen arreglar bastants problemes si bé no es varen 
arreglar tots. 

Vos te, a fi de comptes, el que posava de manifest era: 
molt bé, tenim el problema de l'overbooking i l'hauríem 
d'arreglar. Nosaltres compartim aquest punt de vista, l'úni
ca cosa que passa és que aquest terna de l'overbooldng, per 
arreglar-lo bAsicament s'hauria de poder incidir sobre el 
sistema de contracta ció i la Comunitat Autonoma nostra 
no té -i no ho dic per llevar-me responsabilitats-, si voste 
em convenc;; que les té jo ja li dic que acceptaré qualsevol 
decisió perque som el primer interessat quant a intentar re
soldre aquest problema, no té competencies per implantar 

un sistema de contractacíó o introduir unes clausules dins 
el sistema de contractacíó, perque no tenim traspassos en 
materia de consum, fins i tot tenim un avantprojecte de Ilei 
fet per la Universitat de defensa del consumidor turístic, i 
en aquest avantprojecte de llei també se'ns diu clarament 
que no podem incidir sobre el sistema de contractaciÓ, ni 
tan sois es poden crear comissions d'arbitratge d'obligat 
acompliment. 

Hem parlat en distintes ocasions amb I'Administració 
central per fer-los veure aquest problema; nosaltres creim 
que ara estam en un moment oportú perque resulta que el 
Govern holandes ha dut un avantprojecte de directiva, pre
císament sobre l'overboking, a la Comunitat Económica Eu
ropea, i aquest avantprojecte ha esta repartit als distints 
paIsos europeus i el Govern espanyol ens l'ha fet arribar. 
Nosaltres creim que a través d'aquesta possible directiva hi 
hauria la gran oportunitat per introduir tots aquests pro
blemes que podrien donar lloc a solucionar les causes basi
ques que donen lloc a l'overbooking, no només sancionar 
I'efecte de l'overbooking sinó evitar -lo, i per evitar -lo sim
plement es tractaria, dins aquesta directiva, d'aconseguir 
col'locar una serie d'articles que fossin d'obligat acompli
ment dins el sistema de contractació. 

Per una altra banda l'altra vía seria parlar amb el Go
vern espanyol i dir-los a veure si podríen legislar sobre el 
sistema-de contractació i en qualsevol deis casos el Govern 
de la Comunitat Autónoma seria el primer coHaborador 
en qualsevol iniciativa d'aquest tipus. Molles gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Per fixar la posici6, pel Grup 
Parlamentari MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Peralta i 
Aparicio. 

EL SR. PERALTAr APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé, aques
ta InterpeHació que avui ha estat aquí presentada ha estat 
clarament clarificadora de quines són les situacions que es 
produeixen any darrera any. Enguany sembla que no ha es
tat un any tan greu o almanco en tot cas ja em corregirien, 
pero l'any passat sí que va ser un any seriós amb aquesta 
qüestió. 

Al marge de les explicacions que se'ns han donat sobre 
el que és l'overbooldng, al marge d'una serie de considera
cions que s'han fet entorn a aquest problema, la nostra po
sició seria que es prenguessin aquestes mesures abans que 
es produfs el problema, com deia el conseller de Turisme. 

Evidentment tenim els nos tres dubtes que acto no es 
pugui fer, cree que aquesta intervenció que es produeix per 
part de la Conselleria en el moment que sorgeix el proble
ma és positiva per llevar un poc de ferro a l'enfrontament 
que es pugui generar entre els diferents estaments del sec
tor, ja sigui el tour-operator, ja sigui el propi hoteler o sigui 
en molts de casos els principals denunciant.s, els propis 
clients, que són el~ 9ui pateixen el problema, creim que si 
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aqueixes intervencions a través d'aquestes comissions que 
també funcionen i que evidentment, si no tenen canlcter 
d'arbitratge sí que tenen un cankter paritari de posar ( ... ) 
en pau o donar la millor so lució al problema quan sorgeix, 
jo crec que aqueixes comissions podrien estendre la seva la
bor previament a quan sorgeix el problema, quan ja des que 
comen~ la temporada fins que acaba fer un seguiment al 
dia per evitar al maxim que a0 pugui sorgir. Igual que el 
client quan arriba a l'hotel li diguin: "vos te no té lloc i el 
durem a una altra banda que no se sap encara on éso, i que 
el tenguin hores i ha res esperant on el duen, a0 s'ha pro
duH moLtes vegades, que el client fins i tot abans d'iniciar el 
viatge pugui tenir unes hores abans coneixement del pro
blema, aquesta podria ser una solució i que ja sapigués pre
viament cap on va i amb quines condicions va. Crec que 
a0 seria necessari que es pogués produir. 

Per una altra banda creim també que s'haurien de 
prendre mesures perque quan es dóna solució a aquest pro
blema en el moment que es produeix no es perjudiqui, com 
s'ha dit aquí, la imatge perque es dóna un mal servei al 
client, molles vegades -i a0 no s'ha dit aquí en cap mo
ment ni per part de l'interpel·lant ni per part del represen
tant del Govern- el que succeeix és que aprofitant aqueixa 
situació de l'overbooking es dóna un pitjor servei al client, 
que molles vega des sf que és motiu d'una reclamació poste
rior de quantitats economiques perque es considera estafat 
respecte d'allo que primerament se li havia venut. En defi
nitiva, crec que és bona aquesta. Hnia d'esperar a veure si 
aquesta directiva s'aprova per part de la Camunitat Econo
mica Europea a proposta del Govern holandes, i evident
ment en cas que aquesta s'aprovés podria ajudar a resoldre 
el problema; no obstant aixo mentre aixo no arriba creim 
que de cara a la proxima temporada seria necessari que 
aquestes comissions paritaries fessin un treball més de pre
venció que de donar so lució ja quan ha sortit el problema o 
tractar de paHiar-Io quan ha sortit. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Per fixar la posició, per part del 
Grup Parlamentari PSM i EEM, té la paraula el Diputat 
Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Hem escoltat aquestes interven
cions i a pesar de coincidir-hi, de reconeixer algunes de les 
causes que motiven aquest overbooking, nosaltres discre
pam un poquet de quines han de ser les solucions finals. El 
conseller ens ha dit que practicament esta admes per totes 
les administracions, fins i tot ens ha fet un repas internacio
nal que nosaltres creim que aquí no ens va bé. Aquí no ens 
podem perrnetre aquest problema perque la dependencia 
del turisme és ja tan absoluta que ens hem d'ocupar acura
dament del sector, hem d'anar cap a una millora, encara es
tam molt enfora d'aconseguir-Ia. 

Pels mitjans de comunicació hern sabut que el Govern 
espanyol ha encarregat a la Conselleria de Turisme un es
tudi sobre les repercussions i conseqüCncies del fenomen 
de la subcontractació, de l'overbooking. Pareix que la Ca-

missió de Turisme de la Comunitat Europea vol habilitar 
una serie de normes que impedeixin la proliferació d'aques
ta practica. Aquesta normantiva, que esta previst que entri 
en vigor l'u de gener del 1993, preveu fortes sancions als es
tabliments que incorreran en practica fraudulenta, molt bé, 
fins aquí tenim una actució habitual: es detecta un proble
ma -sigui per denúncies deIs consumidors o deIs mateixos 
empresaris preocupats pel sector- i es dicten unes normes; 
problema resolt?, lamentablement creim que no, no perque 
no basta amb les normes per combatre practiques irregu
lars, sinó que el fet principal és la voluntat de combatre 
aquestes irregularitats, la voluntat d'aplícar aquestes nor
mes. 

Per desgracia aquesta és una interpel'lació que toca un 
aspecte molt puntual de l'amplia problematica que amena
~ tot el sector del turisme i la sobrecontractació només és 
un deIs aspectes que hi incideixen o que contribueixen a de
gradar la nostra primera indústria; podrfem parlar -i no 
crec que em surti del tema- de l'oferta complementaria il
legal, de la comercialització iHegal d'apartaments, de la re
conversió de vells hotels en apartaments, de la caiguda deIs 
preus per mor de l'excés d'oferta, de la degradació de zones 
turístiques, problemas que es resumeixen en un: excés d'o
ferta provocada per les causes que lOt el sector coneix per
fectament. 

Hem de pensar que tots aquests probleme'l> es donen 
perque no hi ha una normativa que el reguli? Al contrari, 
els problemes hi són perque ningú no fa acomplir la nor
mativa existent. De que ens serveixen les lleis i normes si el 
Govern, llavors, no les aplica? Si el Govern no té voluntat 
de governar? Posem alguns exemples: l'overbooking mateix; 
es coneixen perfectament a través de les denúncies els ho
tels que han tengut sobrecontractació, se'ls ha ~ancionat?, 
quantes sancions hi ha hagut? Oferta complementaria; la 
meitat de bars i restaurants de Balears no tenen autoritza
ció de Turisme, més de tres mil no tenen autorització d'o
bertura -aixo és deis mitjans de comunicació. Apanaments 
iHegals: en el mes de juny el conseller deía: "Anam a realit
zar una campanya d'inspecció i d'aplicar sancions en els ca
sos d'infraceió;" quantes sancions?, quantes inspeccions? 
Caiguda de preus deis hotels¡ es coneixen bé les causes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Sampol, perdoni, pero li vull recordar que voste es
ta fIxant la posició del seu grup no interpeHant el conseller. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

GrAcies, Sr. President. la he dit que em temia que em 
sonia un poc del tema pen) es que les causes del problema 
del turisme només són aquestes i intentaré reconduir el 
meu discurs, li deman disculpes. 

Volia demostrar que aquí més que crear nova normati
va el que s'hauria de fer és intentar que hi hagués una ins
peceió i una sanció correctora; cls problemes creim que es
tan ben definitis, els problemes del turisme són prou cone
guts de tot el sector i creim que aquí no descobrim res nou 
quan en parlam, tot el sector que s'hi dedica el coneix per~ . 
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fectament i crec que si no s'hi posen solucions és senzilla
ment perqu~ uns i altres, empresaris i governs, amaguen el 
cap baix de I'ala. Esperam que en treure'l no sigui massa 
tard i voldríem de veritat, Sr. Conseller, que s'aplicassin 
mesures no nomes preventives sinó també correctores. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Per fixar la posició, pel Grup PP
UM, té la paraula el Sr. Palau i Torres. 

EL SR. P ALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sr. President. Bé, seré molt breu perque crec 
que aquest tema sera -supos- motiu de debat en una poste
rior moció que es presentara a continuació d'aquesta Inter
peHació, i crec que ni tendrem oportunitat d'expressar qui
na és la nostra postura exactament sobre els temes que hem 
de tractar. No obstant aixo vull dir al Sr. PaIlicer que el 
nostre grup esta completament d'acord primerament amb 
l'exposició i amb la definició que ha fet del que és l'overbo
oking i en segon Uoc amb les causes que el produeixen. No
més 1i voldría dir que tal vegada -i eU mateix ha ha recone
gut al principi- aquesta Interpe¡'¡ació és un poc extempora
nía perqu~ aquesta última temporada per desgracia, al 
menys a les illes que nosaltres coneixem més, se n'ha pro
duit poc. 

Dit aixo vull dir que estam d'acord completament amb 
el que ha expressat el conseller. O sigui, en aques18 mo
ments to18 sabem que I'overbooking es produeix moltes ve
gades per part del propi hoteler perque ven més de les pla
ces que té pero fins i tot les ven amb previsió d'unes vendes 
que havia de fer el tour-operator fins i tot amb un relea
se que vost~ ha anunciat, que permet al tour-operator amb 
set dies d'antelació anular tates les places que li té contrac
tades i deixar-lo totalment en un estat d'indefensió i altres 
vegades es produeix també -perque no dir-ho- pel pro pi 
tour-operator, fins i tot es dóna la circumstancia que en al
gunes illes -a Eivissa passa i supos que també passa a Ma
llorca i a Menorca- els clien18 arriben als aeroports i ni tan 
soIs saben a quin establiment s'han d'aIlotjar, sinó que els 
diuen a un apartament a Sant Antoni o a un apartament a 
Santa Eulllria, o a un hotel a Sant Antoni o a Santa Eula
ria, pero aquest apartament o aquest hotel no duu noms ni 
llinatges. 

Per tant creim que aquí qui incompleix també bastant 
les nonnes del joc és el propi tour-operator. Ha ha dit molt 
bé el propi conseUer, en aquest moment és un nfoblema in
ternacional, és un problema que el propi Govern, o sigui, 
concretament la Conselleria de Turisme, no té capacitat re
guladora en aquest moment per poder tallar d'arrel aques
tes actuacions i creim i nosaltres pensam que d'ara enda
vant a través de la normativa europea o a través de compe
t~ncies que pugui rebre el propi Govern balear ens perme
tin regular aquestes activitats, ens permetin tallar en sec 
aquest problema que es produeix. De moment, l'única cosa 
que es pot fer és sancionar i sempre sancionar al mateix, 
que és l'hoteler, pero encara jo no cree -i tal vegada estic 
equivocat- que hi hagi cap llei de la Comunitat Autonoma 

que permeti sancionar al tour-operator, que moltes vegades 
és el vertader culpable. Grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. Pel torn de replica té la paraula el 
Sr. Pallicer i Pujol, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Bé, jo al principi de 
l'exposieió del conseller m'he quedat un poc aturat perque 
feia tota una glosa de paisos que practicament d'una forma 
avalada o no avalada autoritzaven l'overbooking, afortuna
dament després ha canviat i s'ha definit en base a aIlo que 
ha definit referit a la possibilitat d'anar a unes directives 
per intentar aturar-ho. Jo pens honradament que la nostra 
indústria turística, que és basica per a la nostra economia, 
no pot contemplar aquestes legislacions que ha esmentat i 
que l'única cosa que fan és fe18 consumats i com acomplír 
els pactes que és el que en definitiva hauríem d'acostumar 
a tothom afer. 

Jo pens que la postura que ha pres d'intentar anar cap 
a la directiva europea o cap a altra legislació és positiva, és 
molt positiva, el que també pens quant a aquesta qüestió és 
que, com tots sabem, la legisla ció que surt d'Europa és len
ta, ha de passar del conseIl a la comissió, de la comissió ha 
de passar al Parlament perque en aquests moments té unes 
competencies de mercat interior, hi ha una oo-participaciÓ 
en les coses; en definitiva, die un poc el que ha dit el Sr. 
Peralta, creim que a pesar de totes aquestes iniciatives que 
hi pugui haver en camí, com que són lentes i no sabem com 
poden fructificar és precís que nosaltres, que vivim del tu
risme i que necessitam no crear mals sons als clients, neces
sitam tornar a recollir i recobrar el gust per la paraula do
nada, els principis, necessitam fer qualque cosa ja. 

Aquestes seran unes de les raons i motius de per que 
nosaltres en properes sessions presentarem una moció diri
gida a intentar trobar solucions sempre diffcils en aquest 
greu i endemie problema de l'overbooking. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Vol ter ús de la paraula, en torn 
de contrareplica, el Conseller Sr. Cladera? 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jau me Cladera 
i Cladera): 

Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Només vuIl acla
rir que quan feia les especificacions de les distintes legisla
cions europees era per posar de manifest una realitat, que 
és tant més l'overbooking com una malaltia internacional. 
Pero una vegada dit aixo també die que jo compartesc el 
que deia el Sr. Sampol, nosaltres no som una comunitat 
com les altres, tenim unes responsabilitats des del punt de 
vista turístic molt més grosses i per tant també die que no 
estic d'acord que aquí haguem d'admetre l'overbooking com 
una cosa més, aixa també ha de quedar cIar. 
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El tema és que nosaltres pensam que no tenim compe
tencies per poder arreglar d'una forma, des de Balears, el 
problema de l'overbooking, perque creim que el gran pro
blema estA en el sistema de contractació. Com que voste ja 
anuncia una moció posterior, jo li die amb tota franquesa 
que qualsevol possible solució viable sera ben recollida per
que jo li puc dir que com a conseller una de les meves iHu
sions seria trobar una solució al contracte abussiu que fan 
determinats tour-operators i determinats agents de viatges 
amb els nos tres industrials i aixo és de domini público 

Per tant, qualsevol iniciativa en la Unia de trobar solu
cions ja li die que per part de la Conselleria i del Govern 
sera ben rebuda pero sempre tenint en compte que nosal
tres tengue m competencies per fer-les, perque si vos te em 
diu: "facin unes determinacions per incloure-les en el siste
ma de contractaeió" i nosaltres no tenim competencies, no 
hem de jugar amb una cosa que no podem fer. Si voste em 
demostra que tenim competencies jo li die ja que estam 
ben disposats a dur-ho endavant, i per tant esper que amb 
aquesta moeió entre 10ts siguem capa~s de trobar una so
lució per a un problema tan delicat i greu com és el del sec
tor turístico Gracies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cladera. 

IV.l).- MOCIÓ RG.E. NÚM. 2227/92, PRESENTA
DA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, RE
LATIVA AL PLA GENERAL DE CARRETERES, DE
RIV ADA DE LA INTERPEL·LACIÓ R.G.E. NÚM. 
1713/92. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al punt següent de I'Ordre del Dia que és el 
corresponent a les mocions, i comen~rem per la número 
2227, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, re
lativa al Pla General de Carreteres. Aquesta Moció esta de
rivada de la InterpeHació número 1713, no s'hi ha presen
tat cap esmena i en conseqüencia té la paraula pel grup 
proposant la Diputada Sra. Barceló. 

LA SRA BAR CELÓ 1 MARTf: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El debat que dóna 
lloe a aquesta Moció ja fa temps que es va produir, dia 12 
de maig, abans de les vacances d'estiu, i aixf primerament 
ens agradaria fer-los un poe de memoria i recordar-los que 
en aquest debat aconseguírem saber que el Pla de Carrete
res s'esta fent, se'ns havia dit moltes vegades i es continua 
repetint, que el Sr. Conseller reconegués que era urgent, 
que s'havia d'haver acabat abans, també que parlar de car
reteres no era parlar de política de carreteres, que eren co
ses diferents, que el Pla respondrA als criteris aprovats pel 
Parlament pero que els eriteris no serveixen per a les aetua
cions que la Conselleria realitza cada dia, no serveixen per 
acondieiar les quantitats de doblers que invertim en carre
teres any darrera any, no serveixen aquests criteris per a 
una part important deis pressuposts que queda totalment al 
marge deIs eriteris que en el seu dia. ~a aprovar el Parla-

ment i per tant s'hi inverteixen fora de qualsevol tipus de 
control. 

Haurem d'esperar així, segons paraules del Sr. Conse
!ler en el debat de la InterpeJ.lació que per millorar per 
exemple, i és un exempIe seu, la seguretat vial, per realitzar 
un programa d'actuaeions en materia de seguretat vial hau
rem d'esperar -repetese- que estigui elaborat el Pla, i per 
tant les aetuacions que la Conselleria fa anys que realitza 
no s'lÍan d'adaptar a aquest potencial programa perque no
més és un criteri a0 d'elaborar un pla de seguretat vial. 
Pot espantar, perque a0 no ens importa com a massa, pero 
en definitiva en aquesta Conselleria mai no passa res. No 
existeix tampoc una relació de travesseres que s'haurien de 
suprimir o modificar, no hi ha prioritats perque no hi ha 
Pla, no hi ha aetuacions perque encara no tenim Pla, no te-
nim absolutament res. . 

Que fa el Govern que no acompleix el que po t acom
pUf deIs crileris i les mocions aprovades pel Parlamenl en 
qúes lió de carreleres? Per que el Govern només aeompleix 
el que 1i inLeressa? Només és urgent per a ell el que vol i el 
darrer exemple, un exemple ben clar i que va passar jusI 
després del debat d'aquesta InterpeHació de carreteres, 
després d'assenyalar el Sr. Conseller que tot ho acomplia, 
automaticament després d'un parell de dies es torna a pre
sentar el Projecte de l'autovia central, tram segon Inca
Marratxí, per a a0 tenia la majoria absoluta, discussió en 
comissió, manca de doeumentació, informa ció desfassada, 
els programes d'obres contemplaven la seva rendibilitat 
económica i social? Tant es val que hi hagués estudis com 
que no n'hi hagués, alló que no els agradava deis estudis 
que es presentaven senzillament no es tenia en compte. No 
es tracta de tornar a obrir el debat pero sí que hem de dir 
que si el Govern acomplís, acomplís amb la urgencia d'ela
borar el Pla de Carreteres, acomplís amb el contingut deIs 
projectes, opcions, impactes, senyalitzacions, ben segur que 
la Conselleria en temes de carreteres no seria tan tes vega
des noticia, mala noticia: punts negres, manca de suficient 
senyalització, enllumenat. 

Pero tornam al principi. No és presentable, no es pot 
admetre, que parlar de Pla de Carreteres no sigui rallar de 
política de carreteres del Govern. EIs plans directors secto
rials són instruments d'ordenació per desenvolupar la polí
tica territorial de la Comunitat Autonoma, i a0 ha diu la 
Llei d'ordenació territorial de les Illes Balears, és a dir, un 
pla que no desenvolupi polftica territorial no és un pla, un 
pla ha de definir objectius poHties i ha de preveure la seva 
incid~ncia respecte deis assentaments humans, a les pobla
cions, a l'activitat economica i al medi natural, coses que se 
solen oblidar o de les quals no en valen rallar quan se'ls in
terpel-la. 

Un pla mai, per tant, no pot ser la suma d'inversions i 
de projectes. Cada inversió, cada projecte, duu implícita 
-com dei a el Sr. Conseller ja fa temps- una filosofia d'ac
tuació, que no només quan rallam de carreteres pot ser la 
rapidesa o la demanda social, tema, per altra banda que 
mai no se sap com es quantifica i que també dep~n només 
o interessa només sempre per justificar segons quines ac
tuacions, no ha servit malauradament i com a exemple, per 
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aturar la modificaci6, el retall, presentat a la Llei d'espais 
naturals. De fet I'espai -i a0 ho saben, Srs. Consellers i S
res. Conselleres- és un producte social, va sempre lligat en 
funci6 d'uns determinats interessos económies que el confi
guren. 

De I'existéncia d'un pla, per tant, s6n prioritariament 
importants els acompliments deis objectius socials i econo
mies que es pretenen i només podem participar en el seu 
debat, que és dret i deure de 1'0posici6, si es reflecteixen en 
un pla o es dignen a discutir. Poden negar la urgencia de 
discutir objectius economies i sociaIs amb l'oposició pero 
ni poden negar la urgéncia ni justificar retardaments de 
comptar ja avui amb programes especifies de seguretat vial, 
programa d'explotació de la infrastructura existents, amb 
estudis de transil, p.lans de ( ... ), estudis d'accessibilitats, or
denació del transit, prolecc.ions, tancaments, neteges, se
nyalització horitzontal i vertical, enllumenat, estudis de cri
teris per a la senyalització de carreteres, programa de con
servació de la infrastructura viaria, millorar els accessos a 
les poblacions, tot esta per fer. 

Coincidim que és urgent demanar, per tant, que tots 
eIs treballs s'acabin, que són massa anys i és molta la in
competencia d'aquest Govern pere afrontar els problemes 
deis ciutadans. Per a0 i davant la reiteració del Govern de . 
no acomplir i no presentar aquí amb urgencia el Pla Gene
ral de Carreteres reitera m per tant una mateixa moció. 
Gracies, Sr. President. 

-
(L 'Hble. Sr. Vicepresident segon substitueix el Molt Ho-

norable Sr. President en la direcció de debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Hem hagut de fer 
memOria per recordar la Interpel-lació que es va produir el 
passat mes de maig i, efectivament, jo record que es va pre
guntar al conseller i jo li vaig preguntar una o dues vegades 
a veure quan estaria el Pla Director de carreteres i la res
posta va ser que no hi havia cap data. 

Per tant, aquest primer punt de la Moció, d'urgir el 
Govern a elaborar amb la maxima celeritat el Pla Director 
de carreteres és necessari, és absolutament necessari que el 
Parlament ho recordi al Govern i jo crec que hauria estat 
fins i tot positiu- encara que normalment jo sol ser ~ntra
ri- que s'hagués posat un termini, dos mesos, tres mesos, 
quatre mesos, etc, un termini perqué si no, ens exposam 
que encara que en el suposit que s'aprovas aixo avui, que es 
transformas en un can tic -com va dir en determinada vega
da un diputat, un il·lustre diputat, a la mare superiora. 

Respecte del pum número dos la cosa canvia. Un par
lament té un reglamenl i veu proposicions de llei, proposi
cions DO de lid, interpeHacions per assumptes de carActer 
general, preguntes per assumptes _de caracter concrel, ~tc. 

Pero allo que no fa un parlament és estudiar projectes, aixó 
no ho fa cap parlament del m6n. Aquí ho varem fer excep
cionalment al principi de la passada legislatura quan es va 
veure l'autopista d'Inca i el túnel de S611er perque eren dos 
projectes molt importants i després aquest mateix Parla
ment va dir que no era necessari dur-hi aquests projectes 
amb bon sentit comú. 

Els projectes -repetesc- els han d'aprovar; els governs 
no han d'anar aIs parlaments, perque si ens hem de passar 
aqur discutint tots els projectes que hi pugui haver, de cac
reteres en aquest cas, no bastaran les hores i aixo ho dic 
perqué llevaríem un temps que l'hem de dedicar a assump
tes de més altura i més generals. 

Des d'aquest punt de vista no li podem donar supon 
pero també diré a la Sra. Barceló que no votarem en contra 
per una raó: perqué el Pla General de Carreteres fa més de 
quatre anys que l'han comen¡;;at, fa més de quatre anys i no 
és aquí; i votar a favor, ara votar en contra, o sigui, nosal
tres estam en contra que duguin els projectes aquí, crec que 
no els hi han de dur, pero com que el Pla General de Car
reteres, el Pla Director de carreteres, fa tant de temps que 
I'hi han de dur i no es vol posar una data per exposar-Io al 
públic llavors tampoc no ens hi volem oposar encara que 
no votarem a favor, no ens volem oposar al punt número 
dos perque filosoficament sí que estam en contra. Per tant, 
en el punt número dos ens abstendrem. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari 
PSM i EEM, té la paraula la Diputada Sra. Vadell. 

LA SRA V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats. Pel que fa 
al primer punl de la Moció presentada pel Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, volem fer constatar també la necessitat 
urgent de promulgar les directrius d'ordenació territorial 
de les Illes Balears previstes en la Llei 8/1987, d'u d'abril, 
com a document indispensable per tenir una visió global 
del territori i relacionat directament amb el Pla Director de 
carreteres. 

La mancan¡;;a d'aquest Pla provoca diferents efectes no 
gens convenients per la confusió que implica tant per als 
ajuntaments, eIs quals no tenen ciar on ni com han de fer 
les seves reserves de terreny en els seus planejaments urba
n[sties, com per als particulars que poden veure afectades 
les seves propietats en qualsevol moment. 

De la insisténcia dels diferents grups del Parlament PO 

afecta gens el rilme de Ja Conselleria d'Obres Públiques, j 

aixO demoslra que els criteris aprovats per aquesta cambra 
el juny del 1990 fixen com a hOritzó I'any 2000 i es preveu 
una revisió l'any 1995. A aquest pas arribarem a final de se
gle i encara no l'haurem vista. 

Per altra banda voHem fer notar també que el nostre 
Grup Parlamentari va rebIe contesta d'una pregunta for
mulada a la Conselleria d'Obres Públiques sobre l'estat en 
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que es trobava la redacció del Pla i va rebre la contesta dia 
19 de marlS d'enguany, abans de la InterpeHació del Grup 
SOCIALISTA amb registre de sortida 1.168, i la resposta 
era la següent: "el Pla Director de carreteres esta en avan
<;ada fase de redacció ja que disposa d'uns estudis previs de 
caracterlstiques de la xarxa, temps recorregut, accessibilitat 
actual, nivells de servei, model de transit pesat, definició de 
la jerarquització de la xarxa, pronóstic de transit, accessibi
litats futures, quadre de característiques de projectes, etc. 
Calculam que el Pla es podra sotmetre a l'aprovació inicial 
en els próxims tres mesas;" m'he permes traduir la resposta 
perque evidentment estava redactada en castella. Vull dir 
que els calculs també tornen a fallar, llavors no han passat 
tres mesas sinó sis i encara no s'ha produit l'exposició pú
blica ni l'aprovació inicial anunciada. 

Voldríem també fer notar i abundar dins el tema de les 
transferencies. La Comunitat Autónoma ja té transferides 
les competencies en carreteres amb un finan<;ament incon
dicional. En cinc anys, si no vaig errada, si no m'he equivo
cat, es rebran del Govern central 15.000 milions de pesse
tes. Ens agradaria saber quines propostes té el Govern i 
com invertira aquests milions de pessetes. Si no hi ha una 
planificació aprovada pensam que s'haura de continuar im
provisant amb les greus conseqüencies que aixó suposa i els 
augments de costos subsegüent. 

Ens agradaria veure un pla plurianual d'inversió en 
funció del creixement demografic, industrial, estat actual de 
la xarxa, etc. . 

Si ens referim ara al segon pum, on es parla de l'apro
vació pel Parlament de qualsevol projecte de construcció 
d'obres de carretera de nou establiment, el nostre Grup 
pensam que no hi ha cap necessitat d'obrir noves vies; te
nim una xarxa viaria suficient si s'adeqüa a les circumstan
cies actuals. Pensam que s'ha de millorar la xarxa histórica i 
no abrir noves vies pel que suposa d'impacte i d'estalvi de 
territori, aixf i tot nasal tres donarem suport als dos punts 
de la Moció presentada pel Grup SOCIALISTA Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari 
PP-UM, té la paraula el seu portaveu, el Sr. GonzAlez i Or
tea. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Debo 
confesar que yo había preparado unas hojas para dar res
puesta a la Proposición no de Ley socialista, que se centra 
en dos puntos concretos, perfectamente claros: uno, la ur
gencia al Gobierno en la celeridad de la redacción definiti
va del Plan de carreteras y la otra esa cuestión, vieja cues
tión ya, tratada en esta cámara, de que se presenten aquí 
todos los proyectos, estudios, anteproyectos, etc. -por cier
to redactada de forma ciertamente farragosa-, que se pre
senten aquí -digo- para que la cámara los examine cuando 
se trate de obras de nuevas carreteras. 

Pero el Sr. Pascual decía que ha tenido que hacer me
moria para recordar la Interpelación ya celebrada hace me
ses de la Sra. Barceló con respecto a esto. Yo confieso que 
no he tenido que hacer ningua memoria, Sr. Pascual, por
que inmediatamente me he acordado porque la interven
ción de la Sra. Barceló ha sido prácticamente calcada de la 
que entonces hizo en aquella Interpelación. La Sra. Barceló 
sale aquí y nos hace, no se refiere para nada al Plan de Car
reteras ni se refiere para nada a la Proposición no de Ley 
que traía, la Sra. Barceló nos hace aquf, nos pinta un mun
do siniestro, oscuro y negro en el cual sorprendentemente 
el Gobierno de la Comunidad Autónoma gasta miles de 
millones de pesetas cada afio en carreteras sin ton ni son, 
sin orden ni concierto, sin programación alguna y sin saber 
ni de qué trata. Al parecer la Sra. Barceló, tal vez el resto 
del Grupo SOCIALISTA, tienen el secreto que permitiría 
hacer esos gastos de forma mucho mejor. 

La verdad es que eso es algo que choca con la realidad . 
Yo vaya citar aquí al jefe de Carreteras, no lo suelo citar 
pero lo vaya citar por una vez, el jefe de Carreteras es un 
sefior con muchos años de profesión y que de carreteras sa
be un rato largo, siempre dice una cosa, Sra. Barceló, tiene 
una frase en los labios muy repetida, dice: lila realidad se 
impone", y es cierto, es tremendamente cierto, es una de 
esas cosas, de esas verdades de perogrullo que resultan tre
mendamente reveladoras porque a veces uno no se quiere 
dar cuenta, y la respuesta a su Proposición no de Ley no 
son las hojas que tenía preparadas más o menos para con
testar a su escrito, que creí que iba a razonar en términos 
distintos, en los términos en que está escrito. La respuesta 
a todo lo que usted dice es: la realidad se impone, Sra. Bar
celó. 

Durante todos estos afias en que el Gobierno de la Co
munidad Autónoma se ha heclro cargo de la red de carrete
ras ésta ha dado una vuelta gigantesca, pero de una magni
tud incomparable por completo con la que el desarrollo en 
materia viaria que se había hecho en esta comunidad, en 
ninguna de las redes de esta comunidad durante todos los 
afias anteriores. No hay comparación, y eso lo reconoce to
do el mundo, eso es público y notorio y eso comprendo que 
es el motivo último, la finalidad con la que ustedes nos pre
sentan esta Proposición, en la que en su diatriba sobre falta 
de programas de una cosa y de otra, al parecer no nos ocu
pamos de la seguridad vial, al parecer no se ocupa el De
partamento de Carreteras de las intersecciones peligrosas, 
no se ocupa de la iluminación, no se ocupa de nada, al pa
recer no se ocupa de nada, no sé lo que hace, deben de pa
sárselo muy bien porque al parecer no se ocupan de nada, y 
si de algo se ocupan se ocupan -según usted- sin orden ni 
concierto. 

Asombrosamente en cambio la mejora de carreteras es 
algo absolutamente reconocido y generalizado, es algo en 
lo que nos ha venido a dar la razón todo el mundo, todo el 
mundo salvo ustedes y yo lo comprendo porque a las carre
teras -yeso sí lo tenía en este escrito y quería explicarlo 
aquí-, al Plan de carreteras, en ningún caso se le puede pe
dir celeridad, se le puede pedir muy al contrario prudencia, 
se le puede pedir estudio detallado, se le puede pedir deta
lle, se le puede pedir, en definitiva, que tenga en cuenta 
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que las carreteras, la red viaria, es un elemento estructu
rante importantfsmo en la ordenación del territorio de la 
Comunidad. Por consiguiente, es enormemente importante 
y de enorme trascendencia en la economía, en la sociedad y 
en el desarrollo de esa sociedad. 

Por consiguiente no hay que pedir celeridad, hay que 
pedir que las cosas se hagan bien, y yo queda recordarle 
que los criterios de carreteras, que en su momento se discu
tieron aquí porque los presento el Gobierno, unos criterios 
que creo recordar que andaban por los cuarenta. Fueron 
unos criterios aprobados con un consenso enormemente 
generalizado, usted no estaba, Sra. Barceló, en la legislatu
ra anterior pero yo recuerdo que hubo un enorme consen
so, en este tema y en la Ley de carreteras. Precisamente fue 
un consenso buscado por el Gobierno y por los grupos que 
respaldábamos al Gobierno, con los grupos de oposición 
por la trascendencia y la importancia que tenía este Plan. Y 
este Plan no se puede tratar así, a la ligera. 

Sra. Barceló, cuando dice usted estas cosas, que los 
programas no se hacen o que no existen programas de ilu
minación, de sefialización vertical, de sefialización horizon
tal, no hace usted -y perdón eme- más que demostrar una 
doble ignorancia. Por un lado porque no sabe, al parecer, 
cómo se desarrollan las obras de carreteras, cosa que por o
tro lado estaba a su alcance saberlo simplemente mediante 
la mecánica habitual parlamentaria, bien mediante pregun
tas, bien haciendo comparecer a los responsables de la 
Conselleria, que sin duda le darían toda clase de explicacio
nes de esos planes y programas que son los que permiten a 
lo largo de los afias el venir actuando en esa red tan enor
memente mejorada en virtud de su traspaso a la Comuni
dad. 

Pero digo una doble ignorancia porque la segunda que 
tiene usted es que cree que el Plan de carreteras, o me ima
gino que lo debe de creer, porque lo trae aquí con motivo 
de esta Proposición no de Ley le va hablar a usted de ilumi
naciones y de intersecciones, y el Plan de carreteras no va a 
hablar de iluminaciones, de intersecciones o de sefializacio
nes verticales en un punto concreto o en otro, el Plan de 
carreteras tiene una mayor generalidad, una mucho mayor 
generalidad, y una incidencia distinta en el planteamiento 
de estas cosas. 

En fin, ya le digo que no vamos a votar su Proposición. 
Desde luego el punto primero me parece que no es lo que 
ustedes debían de pedir, ni ustedes ni nadie, no debían de 
pedir celeridad, debían de pedir -insisto- prudencia, mesu
ra, estudio profundo, pero no celeridad. El segu¡tdo punto 
es aún mucho más curioso, es un punto que ya hemos dis
cutido aqui infinidad de veces y en el que sorprendente
mente ustedes persisten, y me parecen que son práctica
mente los únicos que persisten porque el propio Sr. Pas
cual les acaba de decir antes lo que pensaba también decir
les, que los proyectos de carreteras -lo que he dicho aquí 
muchas veces en la tribuna- y los estudios previos y los an
teproyectos no son documentos para debatir en un parla
mento en ningún caso. 

.. Hay, es verdad, un caso similar al de esta comunidad 

en que se debatió la autopista de Inca y el túnel de Sóller y 
creo recordar que alguna cosa más; hay un caso muy excep
cional en el País Vasco pero afortunadamente no tiene na
da que ver con nosotros. Por consiguiente el debate de un 
proyecto, de un estudio previo aquí, en esta comunidad, pa
rece verdaderamentre ridfculo, y parece ridículo porque los 
estudios, anteproyectos y proyectos de carreteras tienen 
dos partes: una parte técnica, que lógicamente deben deba
tirla exclusivamente los profesionales, tanto los que lo re
dactan com los que después en cumplimiento, por cierto, 
de la ley, lo supervisan y critican, y una parte politica, la 
parte política debe debatirla y decidirla quienes se hacen 
responsables de la construcción después o de la no cons
trucción de esa obra, es decir, el Gobierno, que la va a lle
var a cabo o en todo caso la Administración que la vaya a 
llevar a cabo, en nigún caso el Parlamento, en ningún caso 
una cámara en la que normalmente no hay ni profesionales 
de las carreteras, o no tiene por qué haberlos, ni responsa
bles políticos de la construcción de carreteras. Nada más, 
muchas gracias, Sr. Presidente. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Pel torn de replica, té la paraula 
la Sra. Barceló. 

LA SRA BARCELÓ 1 MARTí: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Primer de 
tot vull agrair al Sr. Pascual i al Grup PSM i EEM el su
port material i filosófic que donen als dos punts de la nos
tra Moció y també just assenyalar al Sr. Pascual que el se
gon punt es presenta simplement perque l'excepció dins 
aquest Govern és la norma i encara que continuin repetint 
que el Pla es presentara dubtam que així ha fassin per ara i 
tan just aixo és una asseguran<;a perque no ens assabentem 
de les carreteres que es fan pels mitjans de comunicació i 
que el Parlament sapiga d'alguna manera que fa el Govern. 

Respecte del senyor del Partit Popular, li hem d'asse
nyalar que no només la realitat s'hi imposa, aquí també 
s'imposen les majories absolutes i per tant assenyalam i de
manam que el Parlament s'assabenti del que fa el Govern. 
Per acto és el segon punt i assenyalam també que és molt fA
cil dir que el Pla s'esta fent, a0 ha repeteixen des de fa dos 
anys i en fa quatre que se'ls va demanar que es fes aquest 
pla i així mentre vos tes diuen que el Pla s'esta fent no fan 
absolutament res. 

És cIar que fan carreteres, només faltaria que no fessin 
carreteres peró les carreteres no les piquen els funcionaris 
de la Conselleria d'Obres Públiques, les fa altra gent tam
bé; vull dir que per tant, la Conselleria en si, hauria de fer 
bastant més feina que la que fa i d'una vegada tirar-los en
davant perque és urgent i consideram que és urgent que es 
tirin endavant to18 els contingu18 que els criteris assenyalen 
que s'havien de fer i que havien d'estar inclosos en aquest 
Pla i si voste no se'n recorda, perque supós que en dos anys 
no deu haver tengut temps de repassar-lo, amb tanta feina 
com tenen, sí que Ji assenyalaré que el Pla -i ac;a ha asse-
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nyalen els criteris en el seu article 14- contemplara progra
mes especifics de seguretat vial que tendra les actuacions 
puntuals destinades a millorar les seccions de carreteres i 
punts singulars com interseccions, travesseres, etc., que el 
Pla contendra un programa d'explotació de la infrastructu
ra existent, ordenació de transit, aturades d'autobusos, esta
cionaments, senyalització horitzontal i vertical, tancaments, 
neteges, que el Pla contendra un estudi de criteris de senya
Iització de carreteres, que el Pla contendra una conservació 
d'infrastructura viaria, tot a0 ha assenyala en els criteris, 
tot a~o havia d'estar dins el Pla de Carreteres i de tot a0 
no hem vist absolutament res. 

No sé el que fan, que fan moltes construccions? Si, d'a
o sí que en saben fer, construccions completament al mar
ge de donar acompliment als criteris que en aquest Parla
ment es varen aprovar, i per a0 és pel que vull continuar 
demanant al Govern que és urgent, que es presenti aquest 
Pla de Carreteres i no només ha diu el Grup SOCIALIS
TA, ha diu la premsa i els ciutadans cada dia a través deis 
mitjans de comunicació, perque sí que hi surten les inaugu
racions pero quants problemes no hi surten?, quants pro
blemes surten amb punts negres, manca d'enllumenat, mal 
asfalt, absolutament mil histories relacionades amb la Con
selleria d'Obres Públiques en temes de carreteres? 1 a0 
són fets, potser que molts no se solucionessin amb el Pla de 
Carreteres pero si que d'alguna manera tendriem clar qui
nes són les prioritars, quins sQn els punts perillosos, quines 
són les deficiencies, quin és el diagnostic de les carreteres 
avui a les nostres Illes. 

Creim vectaderament i en absolut -a0 ja ha haviem 
assenyalat abans- que el debat d'avui és una repetició del 
debat que es va tenir durant la InterpeHació, perque du
rant la InterpeHació preteniem discutir quins eren els ob
jectius polítícs i economics d'aquest Govem en materia de 
planificació i en absolut se'ns va voler contestar quins eren, 
se'ns va assenyalar que el Pla respondria als criteris del Par
lament i aquí s'ha acabat la historia, que fins que no hi ha
gués Pla no hi hauría execució deIs criteris aprovats. Per 
tant, davant a0, davant que es neguen a discutir objectius 
politics, que a al vegada tampoc no dóna un acompliment 
als criterís que s'aproven aquí demanam una vegada més -i 
suposam que per darrera vegada- que el Pla de Carreteres 
es presenti ja. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Hi ha intervencions en el tom 
de contrareplica? Sí, pel Grup Parlamentari MIXT, té la 
paraula el Diputat Sr. Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputas. Molt breument vull 
dir dues coses: en primer lIoc el Sr. Gonzalez i Octea diu ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Perdoni, Sr. Pascual, la intervenció en tom de contra
replica és en. relació amb el torn de replica que ha fet la 

Sra. Barceló, no amb la intervenció del Sr. Gonzalez i Or
tea. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Molt bé, Sr. President. A la Sra. Barceló voldria dir 
que filosoficament ho estam amb el primer punt pero som 
contraris al segon, des del punt de vista filosofic, ha dic 
perque ha tengui clar, perque ens ha dit gracies per donar
li suport filosoficament, no li donam, ens abstendrem per
que consideram que no sabem encara quants anys de pru
dencia ens fan falta per poder tenir el Pla Director de car
reteres, pero no filosoficament sinó perque no sabem si són 
anys o decades o segles, els que haurem d'esperar de pru
dencia per tenir el Pla de Carreteres, per aixó ens absten
drem. 

Demanam un poquet més de celeritat, un poquet més. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Té la paraula el Sr. Gonzalez i 
Octea, pel Grup PP-UM. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Yo lo que quisiera decir es que 
nosotros estamos de acuerdo en pedir al conseller y al Go
bierno que cuanto antes pueda estar antes esté porque so· 
mas los primeros interesados en que haya un Plan de Ca
rreteras, eso queremos dejarlo claro. Pero una cosa es esa y 
otra es pedir, urgir celeridad a una cosa que no tiene por 
qué ser acelerada sinó que tiene que ser estudiada y medi
tada. 

Respecto a los criterios, Sra. Barceló, los tengo aquí y 
además le diría que intervine notablemente en su redac
ción, no se me olvidan con facilidad pero perdóneme, tengo 
que volver a ser un poquitín grosero, perdóneme usted, no 
los ha entendido. ¿Usted se cree que el Plan de Carreteras 
va a poner o decir que en tal sitio o o en otro hay que po
ner una señal de limitación de velocidad o que hay que po
ner un semáforo? Sra. Barceló, no; el Plan de carreteras no 
va a decir eso, ¿va ha hablar de programas de seguridad 
vial? Por supuesto, ¿y va ha hablar de señalización? Por su
puesto, concretamente la señalización referida a un tema 
muy importante, que es que esto es una comunidad funda
mentalmente turística y los criterios nacionales de señaliza
ción habituales convendría retocarlos, pero eso es extraor
dináriamente dificil y puede chocar además con la legisla
ción específica, no sólo española sino europea. 

Por consiguiente, ese tipo de cosas sí, el poner una se
ñal o un punto negro, que no sé a lo que llama usted un 
punto negro porque suele haber un despiste muy generali
zado, me gustaría discutirlo con usted y si quiere lo discuti
mos en otro momento porque me da la sensación de que 
habla usted de estas cosas exclusivamente porque va muy 
bien para poner a caldo al Gobierno, pero que no respon
den a ningún estudio serio de estos. Creo recordar que cua
renta criterios, treinta y uno particulares y ocho o nueve 
generales, creo recordar que cuarenta criterios que, crea-



me, son de difI.cil cumplimiento y resolución pero en los 
cuales se empeñó el Gobirno y se empeñó esta cámara y yo 
creo que el Gobierno lo sacará adelante. 

Respecto a la problemática que dice usted, que se van 
haciendo carreteras pero claro, que no se evitan problemas, 
que haya mal asfalto, que salga un punto negro o que la se
ñalizaciÓn no esté bien no sé donde, pero ¿usted qué cree, 
que con el Plan de carreteras todos los asfalros van a salir 
perfectos, los pavimentos van a ser una maravilla, la sefiali
zaci6n va a ser sensacional y que no va ha haber ningún 
problema y que nadie va a romper nada ni a estropear na
da, ni va a haber ningún accidente? Eso ya no me parece 
desconocimiento, eso me parece que son ganas de provocar 
al Gobierno y en defirtitiva a los grupos que lo respa ldan. 
Nada más, mucha gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gonzalez i Ortea. Canelos el debat passa
rem en conseqüéncia a la votació. Hi ha petici6 de votació 
per separat? Votarem en primer lloc el punt primer. 

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

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

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

27 vots a favor, 31 en cornra. Queda rebutjat el primer 
punt de la Moci6. 

Passarem a la votació del punt segon. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden 
seure. 

24 vots a favor, 31 en contra, 3 abstencions. Queda re
butjat el punt segon i, en conseqüéncia, la totalitat de la 
Moció 2227. 

IV.2).- MOCIÓ R.G.E NÚM. 2254/92, PRESENTA
DA PEL GRUP PARLAMENTARI MIXT, RELATIVA 
A POLíTICA DE PATRIMONI HISTORICO-ARTÍSTIC 
(CONJUNT DE BÉNS D'INTERES CULTUR4L), DE
RIV ADA DE LA INTERPEL·LACIÓ R.G.E. NÚM. 
1520/92. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la següenr moció que és la 2254, que presen
ta el Orup Parlamentari MIXT, relativa a política de patri
moni histórico-artístico Aquesta Moció esta derivada de la 
lnterpel·lació núm. 1520, na s'hi ha presentar cap esmena i 

per part del -grup proposant té la paraula el Diputat Sr. 
Peralta i Aparicio. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Tal com 
varem dir el dia que es va presemar la InterpeHació, con
crelament ja fa bastant de temps, el 19 de maig, vaig co
men~I aquesta intervenció aquell día diguenl que a la 
premsa de Menorca dc 26 d'octubre de I'any 1991 apareixia 
la noUcia que la Conselleria de Cultura es comprometia a 
la declaració definitiva del conjunl histOrico-an[stic del 
pon de MaÓ dins del primer cuadrimestre de ¡'any 1992. 
Aquest quadrimestre havia pa sal i d'aqur va venir fona 
mcolalmenl el motiu de la InterpeHació i d'aquf ve preci
samenr el mOliu de la Moció que avui es presenta aquí. No 
em vull fer exhaustiu amb la defensa d'aquest3 Moció per-

~ qu~ en el seu momenl i quan hi va haver la InterpeUació va 
ser objecte d'un debat bastant intens amb qui lIavors era 
conseUera responsable de Cultura del Govern, i la veritat 
és que les explicacions que en aquell moment se'ns varen 
donar no van donar satisfació i per a~ precisamenl va ve
nir aquesta Moció. 

Concretament aquesta Moció el que preten és que s'a
compleixi en tots els seus extrems la Lleí 16, de 25 de juny 
de 1985, de patrimoni historico-artlstic i els reíaIs decrets 
111, de I'any 1986, i 620, de I'any 1987. A~ es demana i es 
demana en aquesta Moció donar al Oovern un termini de 
sis mesos-per acomplir [nlegrament el que disposen en roa
téria de conjunts i béns d'interes cultural i conjunts d'inte
rés artístic pel que fa a la tramitació deis expedients i a la 
finalització definitiva d'aquests expedients amb la seva 
aprovació definitiva. 

Ultimar la declaradó definitiva deIs conjunts histori
co-artfsti~ que ja tenen expedient iniciat i donar un termi
ni de tres mesos perqu~ creim que ja és temps suficient per
qué a~, que només és un trAmit, es pugui acomplir tata ve
gada que esta fel I'expedient i que esta feta la feina princi
pal, al mateix temps que col· laborar amb els ajuntaments 
deis municipis afectats per iniciar i desenvolupar figures UJ

banIstiques que permetin la protecció i la declaració d'a
quests Mns d'interés cultural. Millorar les actuacions de la 
Canselleria a través de les encomanes de gestió pel que fa 
als controls i a les intervencions en el teixit urbanístic de 
les poblacions afectades per un conjunt historico-artístic. 

Lliurar els informes de la Canselleria de Cultura al 
Parlament tal com disposa l'article 7 de la Llei de mesures 
de foment de patrimoni historie de les llles Balears en el 
termini d'un mes -cosa que no s'ha fet mai- i tramitar da
vant el Parlament també en el termini d'un mes una Ilei re
lativa a l'eliminació de cables de companyies subministra
dores de llum, de Telefonica, etc. que creen moltes vegades, 
quasi sempre, un problema d'estética molt important, té 
una incid~ncia molt important sobre aquestes zones on s'ha 
incoalo on s'bauria d'iniciar I'expedient de conjunt histori
co-artlstic o bé d'interés cultural. 

En definitiva, el que preten aquesta Moció és aconse
guir que hi hagi les mAximes garanties de protecció del nos-



tre patrimoni histórico-artístic, cosa que fins ara creim que 
tal com s'ha fet des de la Conselleria de Cultura, tal com 
s'ha fet des del Govern d'aquesta comunitat no es garanteix 
suficientment. 

Ar;ó seria en Hnies generals una primera exposici6 de 
motius d'aquesta Moci6 que avui es presenta a la conside
raci6 del plenari. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pels altres grups, en primer Uoe 
pel PSM i EEM, té la paraula el Sr. Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. De fet, Sr. 
Peralta, hem volgut fins i tot parlar reposadament sobre 
aquest tema donada la gran importAncia de la lluita per de
fensar el patrimoni histórico-artístico El nostre grup és ab
solutament conscient de la urg~ncia, de la importAncia, de 
tenir actituds científiques, aetituds humanístiques i a la ve
gada mantenir unes aetituds radicals en defensa del patri
moni historico-artístic igual que del patrimoni natural. 

És més que indubtable que el nostre poble, el conjunt 
del poble de les Illes Balears han vist, veuen, que cada dia 
pateix el patrimoni historico-artfstic i pateix per un conjunt 
de causes molt complexes: una és l'especulaci6, una altra és 
la falta de planiticaci6 urbanística moltes de vegades o d'un 
tipus d'urbanisme que no té en compte els aspectes patri
monials, una altra causa indubtablement és la falta de sen
sibilitat respecte deIs temes patrimonials peró el fet és que 
no hi ha cap any que haguem de fer un conjunt de llistes, 
de llistats de patrimoni historico-artfstic destru'it o e~ perill 
a cada una de les Illes. 

Han estat, s6n, exemples concrets o exemples de po
bIes, i nosaltres ho hem viscut en la nostra pell, Sr. Peralta, 
passades legislatures perqu~ hem demanat la intervenció 
directa del nostre Govern, de la Conselleria de Cultura, de 
la d'Ordenaci6 del Territori i fins i tot de la de Presid~ncia 
per salvar edificis concrets, puntuals, per salvar pobles con
crets i puntuals. 

En tots els debats cientffies que ha hagut en aquestes 
Illes hem participat amb émfasi, am aportacions concretes 
sobre la legislació i sobre la necessitat de la defensa de pa
trimoni histórico-artístic i moltes vygades ens hem depri
mit, moltes vegades hem vist que la racionalitat, l'humanis
me, el sentit d'entendre el progrés a partir pero de la con
servació del que ens caracteritza -i el que ens caracteritza 
és el patrimoni histórico-artfstic- era ignorat o fins i tot 
despreciat. 

En aquest sentit hem de comentar que la seva propos
ta és una proposta que per a nosaltres és totalment racio
nal, és d'acord amb la legalitat vigent una cosa ben senzilla, 
ben clara, creim que pot ajudar una mica pero, Sr. Peralta, 
nosaltres li hem de dir dues qüestions, dos emperos: un és 
que el punt sise, a la ti és un punt que ja estA una mica su
perat en el sentit que el Govern ja ha presentat una llei res-

.lU.l.J. 

pecte del punt sis~, una llei el projecte de la qual ens pareix 
que estA fet fa més d'un any i mig i que pareixia -surtia en 
el diari periOdicament- que s'hi havia presentada, al Parla
ment no havia arribat aquesta Llei pero a la ti ens sembla 
que ja ha arribat al Parlament, és la Llei que ja tenim, su
pos que si la Mesa la vehicula la podrem tramitar amb una 
certa rapidesa. És clar, quan vost~ va fer la MoCÍó encara 
no s'hi havia presentat reglamentAriament i, en conseqü~n
cia, va fer bé en presentar-la pero en aquests moments ens 
sembla que és un punt que ja tenim per debatre'l, per es
menar-lo i per treballar-Io. 

Pero hi ha un altre punt que per a nosaltres és més 
central i és el punt de les comissions del patrimoni. Vost~ 
vehieula els informes cap al Parlament, ens pareix absoluta
ment normal i li donam suport pero queda pendent, i no
saltres en certa mesura ens comprometem a presentar una 
proposició de llei respecte a aixo que, de fet, la presenta
rem com a proposici6 de llei o com a moci6 derivada d'una 
interpeHaci6 que tenim presentada respecte a aquest cas i 
és respecte de la naturalesa de les comissions del patrimoni. 

Respecte de les comissions del patrimoni el nostre Go
vern ha tengut molta cura a tenir-Ies tancades a opinions, 
tancades a persones, t~cnies o políties que no fossin d'obe
di~ncia estricta al Govern, aquesta és una qüesti6 que és 
més que evident; tant els batles que la formen com els tec
nies que la formen bAsicament han estat subjectes a obe
di~ncia burocrAtica política a l'executiu. Queda petldent so
bre el tema patrimoncial sobre l'obertura de les comissions 
del patrimoni, fins i tot d'acord amb el marca la Llei 1 
6/1985, del patrimoni historie de tot l'Estat espanyol, queda 
pendent l'obertura d'aquestes comissions a sensibilitats o a 
opinions diferents i sobretot tenint present que és molt di
ficil que el patrimoni sigui defensat des d'una optica pura
ment administrativa i política de partit -de partit Uni6 Ma
llorquina bAsicament- perqu~ monopolitza fins af'a la Co
missió de Patrimoni, cal dir-ho. 

En conseqü~ncia la veritat és que el nostre punt de vis
ta és que li donem suport, creim que és encertada la !fnia 
que vost~ apunta pero ens quedara pendent la naturalesa, 
la feina, l'obertura a sensibilitats i a feines de defensa del 
patrimoni d'aquestes comissions patrimonials. 

En aquest sentit tant l'Entesa de l'Esquerra de Menor
ca com el PSM-Nacionalistes de Mallorca defensen les pro
postes que vost~ fa, ens pareix que són unitAries i respecte 
del punt sis~ el que sí que demanam a tota la cambra és 
que tramitem amb rapidesa la Llei que s'hi ha presentat. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari SOClALIS
T A, té la paraula el Sr. Mari i Serra. 

EL SR. MARf 1 SERRA: 

Sres. i Srs. Diputats el passat dia 19 de maig en la In
terpeHació que ha originat aquesta Moció ja diguérem que 
era necessari recordar i exigir a aquest Govern l'acompli
ment de la Llei 16/1985 i la resta de decrets que la desenvo-
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lupen. 

Per tant, la Moció que tractam avui, aquí, ja mereix la 
consideració del nostre Grup. Entenem que el Sr. Diputat 
que presenta la Moció no podia limitar-se a demanar l'a
compliment de la Llei i que l'havia de completar amb di
verses propostes d'acord que, des del Grup SOCIALISTA, 
pensam que haurien de ser més completes i més concretes i 
encara afegir-hi algun altre punt, pero respectarem la seva 
redacci6 i simplement parlarem del que entenem que hau
ria d'haver dit o proposat. Per tant, passarem a analitzar els 
punts de la Moci6. 

No tan soIs estam d'acord amb el primer punt de la se
va Moció sin6 que pensam que s'ha d'exigir a aquest Go
vern l'acompliment de la LIei 16/1985 amb lOla urgencia, 
cal que aquest Govern asseguri la seva voluntat de donar 
compliment a la referida llei. 

En el segon punt ens diu: "ultimar la declaraci6 defini
tiva deis conjunts historico-artístics que tenen expedient in
coat", nosaltres diríem més, no tan soIs resoldre aquests ex
pedients iniciats sinÓ també obrir tots aquells que sigui ne
cessari per assegurar la protecci6 del nostre patrimoni. 

En el tercer punt ens diu: "col· laborar amb els ajunta
ments deis municipis afectats i iniciar i desenvolupar les fi
gures urbanístiques de protecció i la declaraci6 de béns 
d'interes cultural a través de les encomanes de gestió deIs 
consells insulars." Nosaltres entenem, Sres. i Srs. Diputats, 
que ja hauríem de tenir un catAleg complet del patrimoni 
de la nostra comunitat i que aquest catAleg hauria d'estar 
garantit per l'assessorament de tecnics i entesos en la mate
ria, pero tots sabem que molts d'ajuntaments no compten 
amb els recursos economics, humans i tecnics per dur a ter
me aqueixos treballs. Per tant, la Conselleria hauria de faci
litar aquests recursos als ajuntaments i a partir d'aquí exi
gir-los la responsabilitat i la coHaboració que emana de la 
Llei. També aquest Govern hauria de fomentar la divulga
ció del patrimoni historico-artlstic entre els ciutadans per
que els homens i dones del nostre poble puguin gaudir del 
llegat rebut deIs avantpassats. 

Pel que fa al quart punt de la Moció, des del Grup so
CIALISTA demanam que aquest perrode transitori sigui el 
més breu possibIe i que siguin transferides les competen
cies als consells insulars, perque pensam que és des d'a
questes institucions aoo com deis propis ajuntaments d'on 
es pot dur un millor control del teixit urbanfstic i que no 
tomin a passar casos tan lamentables coro el de Ca'n Partit 
a Eivissa amb la destrucci6 d'un conjunt únic d'incalculable 
valor i també la destrucció en alguns trarns dll'aqüeducte 
romA de s' Argamassa a Santa EulAria. 

Quant a les comissions insulars del patrimoni, donat 
que ja compten amb tecnics i especialistes qualificats, al 
manco en alguns casos, entenero que hauríem de poder te
nir un major poder de decisi6 i no ser simples organs con
sultius. 

Quant al punt cinque el Grup SOCIALISTA pensam 
que e! .Parlament ha de coneixer, com a organ mAxim de 

control, tota la informació sobre les declaracions de béns 
d'interes cultural que la Conselleria decreti. 

Quant al punt sise ens pareix bé que es tramili davant 
el Parlament la Llei relativa a l'eliminaci6 de cables de 
llum, teléfon, antenes, etc., que crec que he sentit que ja es 
troba en aquest Parlament pero la inexistencia d'aquesta 
Llei no implica que aquest Govern no actui sobre el tema, 
ja que amb la simple aplicació de l'article 19 de la Llei 
16/1985, queda ben clara la responsabilitat del Govern en 
la prohibici6 i elirninació de tots els elements que pertor
bin la contemplaci6 i l'estetica deis monuments. 

No entenem que el Sr. Diputat proposant de la Moci6 
parlí de termini de temps si no és per donar credibilitat a 
les actuacions de la Conselleria. En qualsevol cas compar
tim la urgencia de l'acompliment de les obligacions legals i 
esperam que aquest Govern dugui a terme lotes aquestes 
tasques abans d'esgotar els terminis donats pel Sr. Diputat. 

Des del Grup SOCIALISTA també trobam a faltar en 
aquesta Moció mesures de foment del patrimoni historico
artfstic que, enrenem, haurien estar reflerides din . els pres
suposts de la Cornunitat Autónoma. Aquestes mesures de 
foment haurien d'assegurar que el geni creador i el patrio 
moni actual arribin al demA afavorint la recreaci6 de l'espe
rit deIs homens i dones que hem de construir el futur de les 
nos tres Illes. 

Finalment, encara que aquesta Moció presentad-a pel 
Sr. Diputat del Grup MIXT és millorable -com ja ho hem 
fet constar- entenem que pot ser una primera passa per a 
l'acompliment de la Llei abans esmentada. Per tant, el 
Grup SOCIALISTA li darem el nostre suport. Moltes gnl
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Mari. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té la 
paraula la Diputada Sra. Ferrer i Bascuñana. 

LA SRA FERRER I BASCUÑANA: 

GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En primer 
lloc voldria fer constar que la Moció que avui presenta 
aquí, en aquest Parlament, el Sr. Peralta, es presenta en un 
moment un tant inadequat per debatre-la. És evident que 
seria millar esperar el nomenament o jurament del nou 
conseller de Cultura. 

No obstant aixo si la Llei 16/1985, de 25 de juny, no ha 
estat desenvolupada com voste voldria ha estat a causa de 
la paralització d'aquesta amb motiu d'haver esperat una 
sentencia que hi havia del Tribunal Constitucional que, 
com voste sap, es va fer esperar uns anys, concretament va 
arribar dia 31 de gener de 1991. Una sentencia que va de
terminar entre altres coses que realment les declaracions 
deis béns d'interes cultural corresponien als executius auto
nomics sempre que les seves comunitats a través deIs res
pectius estatuts haguessin assumit les compelencies en 
aquesta materia. 
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Atesa la sentencia del Tribunal Constitucional el Go
vern es va posar en marxa per reglamentar aquesta materia. 
L'estudi i els contactes amb altres comunitats autonomi
ques culminaren amb el Decret 94/91, de 31 d'octubre, pel 
qual es regula la declaraci6 del bé d'interes cultural de la 
Comunitat Autonoma de les IlIes Balears d'acord amb la 
Llei 16/1985, de 25 de juny. 

En aquests momens els expedienLS d' incoació deIs con
junts historico-artísties d'aquesta comunilat es tramiten de 
manera nlpida i d'acord amb la nova normativa per tal de 
ser declarada el més aviat possible. 

Cal dir per contestar la seva exposici6 de motius que 
pel que fa al punt u a dia 11 de juny de 1992 es va remetre 
un escrit als municipis de Mallorca que tenen declaració de 
paisatge pintoresc segons el Decret 984n2 o bé que tenen 
ubicat en el municipi un conjunt historic. Se'ls va remelre 
aquest escrit perque redactassin un pla especial de protec
ció, tal com prescriu l'article 20 de la Llei 16/1985, del pa
trimoni historie espanyol. De totes maneres voste sap, Sr. 
Peralta, que sis mesos és un temps molt eurt, pnlcticament 
és impossible fer-ho . 

Pel que fa al punt dos, actualment el Servei de Patri
moni Historie treballa per efectuar la declaració definitiva 
d'aquells conjunts historico-ardsties que tenen incoat expe
dient. És absurd també poder pensar que en el termini de 
tres mesos es pugui ultimar la qeclaració definitiva de tots 
els conjunts historico-artfsties. 

En el punt tres, que es refereix a la coHaboració amb 
els ajuntaments, prilcticament fa referencia al punt tres i 
quatre d'aquesta Moció, vull manifestar que dia 27 de fe
brer es va signar el Decret 17192, publicat dia 21 de mar<;, 
mitjan<;ant el qual s'estableixen els mares jurfdies per a la 
creació d'una xarxa de tecnies en materia de patrimoni his
toric. La figura del tecnic en patrimoni historie em sembla 
que és la més adequada per regular la coHaboració entre 
les diferents administracions, tant locals com autonomica, 
en materia de patrimonio 

En el punt quatre la Conselleria de Cultura anualment 
sol· licita compareixer davant el Govern de la Comunitat 
Autonoma per tal de retre comptes deis plans i deIs progra
mes que es deriven de la Llei 3/1987, de 28 de mar<;, de me
sures de foment del patrimoni historie de les Illes Balears. 

Pel que fa al punt cinque i sise el Consell de Govern va 
aprovar el text articulat del Projecte de Llei sobre adequa
ció de les xarxes d'instal-lacions a les condicions historico
ambientals deis nuclis de població en sessió celebrada dia 
19 de desembre de 1991 i que va acordar remetre al Parla
ment de les Illes Balears l'esmentat Projecte de Llei perque 
fos tramitat. Aquest Projecte es va presentar en aquest Par
lament i va ser acceptat dia 15 de setembre del 1992, orde
nant-ne la publicació i l'obertura del termini de presentació 
d'esmenes. 

Per acabar vull dir que el nostre Grup, el PP-UM, el 
convida a retirar aquesta Moció donant un marge de con

- fian<;a de qualque manera al nou conseller de .Cultura, el 

qual aviat estanl amb nosaltres perque a mesura que les 
possibilitats de la Conselleria de Cultura s'han pogut fer 
aquesta llei ha anat endavant. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Ferrer. Pel torn de replica, té la paraula 
el Diputat Sr. Peralta i Aparicio. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Va per en
davant l'agraiment per l'anunci que han fet matisat el por
taveu del Grup PSM i EEM, el Sr. Serra i Busquets, i el Sr. 
Mar{ i Serra en nom del Grup SOCIALISTA 

De les seves intervencions i de la intervenció que ha 
fet la representant del G rup PP-UM, evidentment no hi ha 
més soludó que admetrc que, una vegada que s'han iniciat 
els trAmits del Projecle de Llei. e l qual va er aprovat dia 
15 de setembre del 1992 pel Consell de Govern i que ha en
trat ja en aquest Parlament, evidentment ferem les esmenes 
que siguin necessaries i el que és més urgent és que es tra
miti aquesta Llei per a l'emininació deIs cables de compa
nyies subministradores i altres temes relacionats amb mate
ria de defensa del patrimoni historico-artístic. 

Per tant, va per endavant la retirada del punt sis d'a
questa Moció. 

Pel que fa a les explicacions que s'han donat per pan 
de la portaveu del Grup PP-UM quant que s'estava pen
dent d'una sentencia del Tribunal Constitucional, aixo és 
cert, és cen que no tenir aquesta sentencia del Tribunal 
Constitucional creava un problema que podia retardar que 
es duguessin endavant alguns d'aquests trAmits pero també 
he de dir que el que disposen els decrets 94191 i 17/92 s'han 
de considerar per aquest proposant de la Moció i que són, 
des del meu punl de vista, totalment insuficients, sobretot 
pel que fa a117/92 sobre que s'organitzarA una xarxa de lé.c
nics. bé, a~ estA molt bé pero a~o no dóna unes garanties 
que les tramiracions que estan iniciades de conjunts histori
co-anrstics i, per una altra banda, les que no estan iniciades 
de declaració de béns d'interes culUlral, que n'hi ha moHs 
de pendents i d'iniciar i que s'haurien de fer, no garanteix 
que a~ es pugui dur endavant. 

Tal vegada pOl ser que alguns d'aquests termínis que 
es proposen en la Moció siguin breus, siguin cuns, pero 
cree que ha de ser aixl perque quan no hi ha hagut terminis 
o quan aquests terminis s'han donal mas a llargs, evjdent
menl també sempre, quasi sempre, han resultat ínsufi
cients. O sigui, és igual que es digui sis mesos o un any per
que normalment quan no es vol o no es volia actuar en de
terminadcs materies els terminis no eren el més important, 
el fet important és que s'hagués vist un interes, que hi ha
gués hagut un seguiment i, com a mfnim, un inici d'alguns 
d'aquests expedients perqué és necessari que es duguin en
davant. 

Després ens ha anunciat que ha estat nomenat el nou 
conseller de Cultura i que retiri aquesta Moció a l'espera 
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que el nou conseller de Cultura s'hi incorpori i que eIs ter
minis són insuficients, o sigui, que ja avancen que són insu
ficients per al nou conseller de Cultura. Evidentment jo ve
nia amb una certa predisposició a fer una retirada d'aques
ta Moció si el que s'hagués plantejat fas que el problema 
era que s'havia nomena t un no u conseller de Cultura pero 
ara resulta que no és aques t el problema. E l problema és 
que amb el que diu I.a prOpia Moció tampoe no s'esta d'a
cord, no agrada. 

En definitiva, el resultat final, tant si es retira com si 
no es retira, supo s que sera el mateix, la seva no aprovació 
donda la correlació de forces que es donen dins la cambra. 
Ara, si el motiu no és únicament i exclusivament la incor
poració del nou conseller de Cultura sinó que és que no a
grada, ja el que diu en si la prOpia Moció evidentment no 
hi ha aquesta voluntat de retirar-la per part de qui la pro
pasa. Per tant, la mantenc amb to18 eIs seus termes a excep
ció del punt sise, aquesl sí que queda retiral, i eslarem a 
I'espera de veure quina és I'actuació del nau conseller de 
Cultura que, per cert, era peT aquf i justamen l quan 'ha 
tracta t un lema de la seva conselleria ja, dins la tonica habi
tual, s'ha absentat de la sala; comen~ bé aquest senyor. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Interveneions en tom de contrare
plica? Té la paraula la Sra. Ferrer i Bascu!)ana. 

LA SRA FERRER 1 BASCUÑANA: 

Gracies, Sr. President. Sr. Peralta, jo l'he convidat a re
tirar la Moció per donar un marge de confian~ al nau con
seller que aviat ( ... ) he explicat exactament com ho feien, jo 
cree que voste no m'ha entes exactaroent. Si volli pue repe
tir pum per punt pero cree que aixo és obvi, per tant, coro 
queentenc que no hi ha hagut incomplimenl d'aquesta Llei 
el nostre Grup no donara supon a aquesta Moció. GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Ferrer. Abans de passar a la votació vull 
fer l'observació que de la intervenció del Sr. Peralta de
duese que el punt sise de la Moció ha estat retirat. Hi ha 
inconvenient que es votin els cinc punts en conjunt? No hi 
ha votació per separat, en conseqüeneia passarem a la vota
ció de la totalitat de la Moció. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
dre18, per favor? GrAcies, poden seure. ., 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen po
sar dre18? Gracies, poden seure. 

Abstencions? No n'hi ha. 

27 vo18 a favor, 30 en contra, cap abstenció. En conse
qüencia queda rebutjada la Moció 2254. 

Arribat aquest moment se suspen la sessió per un 
temps de quinze minu18. 

V.1).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
2084/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
PSM I EEM, RELATIVA A AcruACIONS DEL M.E.C. 
CONTRADICT6RIES AMB L'ORDENAMENT LEGAL 
DE LES ILLES BALEARS. 

EL SR. PRESIDENT: 

Recomen~ la sessió passant al punt cinque de l'Ordre 
del Dia, a la Proposició no de Llei número 2084, presenta
da pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a aetua
eions del Ministeri d'Educació i Ciencia contradietories 
amb I'ordenament legal de les IlIes Balears. A aquesta Pro
posició no de Llei no s'ha presentat cap esmena, i té la pa
raula en nom del grup proposant el Diputat Sr. Serra i Bus
que18 per un temps de deu minuts. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

GrAeies, Sr. President. Demanarfem en primer lloe que 
es llegís l'exposieió de motius per pan d' un deis dos seere
taris. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Serra. Vol fer lectura, Sr. Moll, entenc que 
a a110 que és el preAmbul, no al text coneret de la Proposi-
ció no de Llei? -

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"Tant l'Ordre de 18 de mar~ de 1992 del Ministeri d'E
ducació i Ciencia, per la qual es fa pública la composieió 
deis tribunaIs que han de jutjar els concursos de merits per 
a l'adquisició de la condició de catedrAtic als cossos de pro
fessors d'ensenyan~ secundaria, professors d'escoles ofi
cials d'idiomes i professors d'arts plAstiques i disseny, con
vocat per Ordre de 12 de desembre de 1991, com la Resolu
ció de 30 de mar~ de 1992 de la Direcció General de Perso
nal i Serveis per la qual s'adscriuen als diferents tribunals 
qualificadors els respeetius aspiran18 a l'adquisició de la 
condició de catedrAtic del Cos de professors d'ensenyan~ 
secundaria en funció de les espeeialitats de que són titulars, 
ambdues disposicions administratives es publiquen amb la 
denominació especiaLidad baLear per referir-se a la llengua 
catalana i literatura. 

D'altra banda la convocatoria de coneurs de meri18 es
mentada (Ordre Ministerial de 12 de desembre del 1991) 
obliga entre altres coses a redactar una memOria. La convo
catOria corresponenL a la zona del MEe no preveu la possi
bilital de presentar ni La documentació ni la memoria en 
llengua ca lalana rol i sem aix:[ que a les Illes Balears (zona 
MEC) el catalA és idioma oficial. 

D'aItra banda, excepte l'assignatura de catala, dit bale
ar, la resta de materies s'han d'avaluar a Madrid la qual co
sa va ser objecte de la protesta del Sindicat de Treballadors 
de l"Ensenyan~ (S'IEI) díns l'Ambit de la Mesa Sectoríal 
d'Educació sense haver-ne obtingut resposta. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Esta en ús de la paraula el Sr. Sena. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President i gracies, Sr. Mol!. Bé, de fet, 
amb aquesta introducci6 pensam que queda molt clara la 
motivació de la present Proposició no de Llei i és evident 
que parla m d'una serie de normatives aparegudes I'any 
1991 i 1992, per tant, completament actuals i per aixo són 
més preocupants que si parlassim de normatives aparegu
des fa més anys quan hi havia algun tipus de problema de 
definició o quan hi havia qualque tipus de manca de nor
mativa com I'Estatut d'Autonomia de Balears o la Llei de 
normalitzaci6 lingüística d'aquesta comunitat auto noma o 
al tres normatives, decrets, que el mateix Govem de Balears 
ha fet i que el mateix Govem de l'Estat i tota l'Administra
ció de l'Estat ha reconegut com un fet concret i puntual. 

Aleshores estam davant dos fets extensibles a un tercer 
i quart fet, que jo diria que són una mica preocupants, i és 
en aquest sentil que nosaltres presentam una proposició no 
de llei que és ben simple. En primer lloc que manifestam el 
dret deis ensenyants d'aquesta cornunilat autonoma, de la 
nostra, a utilitzar la nostra !lengua, la de les Balears, el ca: 
tala, en l'acres a la condició d'ensenyants i expressar al Mi-' 
nisteri d'Educaci6 i Ciencia que adopti les mesures oportu
nes per evitar actuacions que són obviament contradicto
ries amb l'ordenament legal vigent a les Balears que, de fet, 
aquestes actuacions contradictories són les de les ordres 
ministerials de dia 12 de desembre del 1991 i 18 de mar~ 
del 1992 i altres disposicions que les concreten, que són, 
evidentment, aquestes convocatories o oposicions als cos
sos d'ensenyament mitja i analegs. 

Per altra banda és més que evident que el Govem de 
Balears hagués pogut entendre aquest problema, hagués 
pogut actuar quan va coneixer el problema i, de fet, malda
ment no tengui competencies educatives és més que evi
dent que hauria pogut actuar en defensa deis drets deis en
senyants de les Balears i molt concretament amb els que 
aquí hem comentat. 

Nosaltres pensam que el Ministeri d'Educació i Cien
cia ha sofert una confusió, una contradicció, no sabem 
exactament com qualificar-la pero la veritat és que la raó 
esta clara, és palesa, i suposam que no hi ha mala intencio
nalitat, suposam que només ha estat una actuació contra
dictoria, amb confusions, i en conseqMncia hem d'esmenar 
o demanar que s'esmenin aquests errors que podrien ser 
greus en persistir i sobretot en un moment en que les iden
titats són qüestions que -pensam- estan prou discutides i 
prou clarificad es en la legisla ció vigent a través de l'Estatut 
d'Autonomia i a través de la Llei de normalització lingüís
tica. 

En aquest sentit ens pareix que el Parlament s'ha de 
manifestar, espera m que hi hagi unanimitat respecte a aixo 
i esperam que no es tomin a repetir aquests problemes 
que, de fet, estan una mica derivats d'aquella contradicció 
que existeix i que és que Balears és l'única comunitat auto-

noma amb llengua propia que no té competencies educa ti
ves i, en aquest sentit, és més que evident que encara més 
el Ministeri d'Educació de I'Estat hauria de tenir en comp
te aquestes peculiaritats. 

Per tant, no ens allargarem més en la defensa d'aques
ta Proposició no de LLei que ens pareix senzilla, clara i que 
esperam que aixo no es tomi a repetir i, en conseqüencia, 
que per accedir als cossos de professorat de tots els nive!ls 
de l'enseyament i sobretot al de l'ensenyament mitja, que 
és el terna que més ens ocupa avui en aquesta pro posta, la 
veritat és que la gent d'aquestes Illes pugui utilitzar la seva 
!lengua en tots els nivells d'aquestes proves, d'aquests ac
cessos, per aconseguir, en definitiva, la categoria de profes
sor. Pensam que és un deIs objectius clars que marca la le
galitat vigent i que és que el professorat conegui la llengua 
de Balears. Gracies. 

(L'Hble. Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Molt 
Hble. Sr. President en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sena. Pel Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sra. Vicepresidenta, Sres. i Srs. Diputats. Srs. 
del Grup Parlamefttari PSM i EEM, com tan tes vegades co
incidim en el fons de les propostes que fan vostes pero 
sempre hem de fer algunes matisacions perque, la veritat, 
amb l'exposició de motius, segurament no hi coincidim. 

Des de la seva perspectiva ho comprenc perfectament 
pero per a nosaltres, segurament, no tendria massa impor
tancia que el Ministeri d'Educació i Ciencia, i dit sigui, que 
tot ve, encara no tenim competencies en educació perque 
sinó aixo no es produiria pero que en la realitat actual el 
Ministeri d'Educació i Ciencia posi especialitat balear, una 
cosa del MEC, que és a Balears, a mi no em pareix una 
qüestió tan important que en el fons cultural i de la nostra 
llengua la tengui, pero vull dir que vostes ho exposen en 
l'exposició de motius i jo crec que no és una cosa per tenir 
una transcendencia quasi d'una proposició no de llei. 

No obstant aixo, ti tom a repetir que nosaltres hi es
tam d'acord pero tal vegada ho plantejarfem d'una altra 
manera. 

D'altra banda, ja ho diuen vostes, la convocatoria del 
concurs de merits esmentada obliga, entre altres coses, a 
redactar una memoria i aquesta convocatoria conesponent 
a la zona del MEC no preveu la possibilitat de presentar ni 
la documentació ni la memoria en llengua catalana, no ho 
preyeu pero la meya pregunta seria: ho prohibeix? Si ens 
remitim al nostre Estatut, a la Llei de normalització lin
güística i a una serie de motius i de lleis que donen suport 
a aquesta possibilitat i que no ho prohibeixen expressament 
hem de pensar que sí que ho poden fer. No obstant aixo li 
tom a repetir que aixo són matisacions que afecten l'expo
sició de motius perque, la yeritat, és que quap.t a la Propo-



1626 DIARI DE SESSIONS( Núm. 39/ 29 de setembre del 1992 

sició no de Llei propiament dita i concretament quant a les 
dos propostes hi estam d'acord, i ens pareix molt bé que el 
Parlament de les l11es Balears manifesti aquest dret deis en
senyants de la nostra comunítat a utilitzar la llengua propia 
de les Illes Balears, no faltaria més. 

No hi ha cap inconvenient a donar-li suport per ex
pressar al Ministeri d'Educació i Ciencia que adopti les me
sures per garantir aixo. Ha tom a repetir i tal vega da ha 
faig un poquet de bona fe pero no crec que el Ministeri 
d'Educació i Ciencia hi posas cap trava. No obstant aixo li 
clam suport naturalment en aquest punt i a l'altre conse
qüentment perque el Parlament de les Illes Balears insti el 
Govern de la Comunitat Autonoma a actuar en defensa 
deis drets deis ensenyants de les Illes Balears i especial
ment en relació amb una cosa que implica una defensa de 
la nostra Uengua, de la llengua catalana, dones a pesar que 
ja se sobreentén que el Govern de la nostra comunitat au
tonoma actuara sempre en defensa d'aixo que ha diguem 
des d'aquest Parlament, no hi ha cap inconvenient a dar su
port a aquesta Proposició no de Llei que presenten i, per 
tant, els anunciam, amb les matisacions que els he volgut 
fer perque la veritat és que sempre pass a el mateix respecte 
d'allo que presenten vostes, pero com que en el fans hi es
tam d'acord -repetesc- els darem suport als dos punts de la 
seva Proposició no de Llei. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari SO
CW-IST A, té la paraula el Sr. Tejero. 

EL SR. TEJERO I ISLA: 

Gracias, Sra. Presidenta. Antes de comenzar mi inter
vención me gustaría presentar una enmienda transaccional 
y someter a la consideración de todos los grupos, si es posi
ble, que se pueda admitir, es referida al primer punto, por 
lo cual rogaría que se (inaudible). 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

El text de l'esmena transaccional que es propasa diu: 
"El Parlament de les Illes Balears manifesta el dret deIs en
senyants d'aquesta comunítat autonoma a utilitzar la llen
gua propia de les Illes Balears, el catalA, en tates les situa
cions administratives i acorda dirigir-se al MEC amb la fi
nalitat que adopti les mesures oportunes per tal d'evitar 
possibles disfuncions o interpretacions imprecises com les 
derivad es de 1'0rdre Ministerial de 18 de mar¡¡; del 1992 i 
Resolució de 30 de mar¡¡; del 1992." 

EL SR. TEJERO I ISLA: 

Bien, me corresponde fijar la postura del Grupo SO
CW-ISTAy para fijar esta postura lo que hemos hecho ha 
sido analizar la exposición de motivos y las propias propo
siciones. En la exposición de motivos hay -entendemos
tres apartados: uno es el que se refiere a los antecedentes, 
otro el que se refiere a las conclusiones y un tercero el que 
se refiere a las proposiciones. 

Si analizamos los antecedentes la primera referencia es 
la Orden de 18 de marzo de 1992, que fue publicada en el 
Boletln Oficial del Estado de 26 de marzo de 1992 donde, 
efectivamente, al hablar de los 61 tribunales evaluadores 
correspondientes al acceso a la condición de catedrático, 
hay de filosoffa, griego, latín, etc. y al referirse al de lengua 
y literatura catalana dice exactamente balear. En la segun
da referencia, que es la Resolución de 30 de marzo de 1992, 
publicada en el Boletln Oficial de 7 de abril de 1992 -digo lo 
de Boletln Oficial porque en la ProposicÍ('jn no de Ley no 
aparece con lo cual facílita- no dice exactamente balear o 
solamente balear, como decía en el primer caso, sino que 
dice especialidad balear. 

Entendemos que realmente esto es un error. Creemos 
y queremos creer que este error es imputable, puede ser 
desde un nivel tipográfico hasta el funcionario o funciona
ria o la persona que haya escrito esto en ese momenLo. 

Respecto a la segunda parte de la exposición de moti
vos, que se refiere a la Orden Ministerial que convocaba es
te acceso a cátedras, tenemos que discrepar en algunas 
cuestiones. En primer lugar en la exposición de motivos se 
habla de que se obliga a presentar una memoria, no enten
demos la expresión en el sentido de que obliga, no, dentro 
de las bases de la convocatoria una de las cosas es presen
tar una memoria; no prevé que se haga expHcítamente en 
catalán, el Sr. Cosme Vidal de alguna forma se me ha ade
lantado a lo que yo pretendía, yo entiendo que el Ministe
rio de Educación y Ciencia expHcítamente tampoco preten
dfa que no se hiciera en catalán, entre otras cosas porque 
no parece haber habido ninguna memoria que se haya es
crito en la lengua catalana que se haya devuelto. 

Por otro lado en la misma convocatoria a la que viene 
referida dice que entre los órganos de selección el Ministe
rio de Educación y Ciencia podrá nombrar asesores espe
cialistas para colaborar en las tareas que el tribunal les en
comiende, estos asesores en cualquier caso podrían ser en 
último extremo traductores pero además nos fijamos en la 
composición del tribunal, tribunal único, que para evaluar 
los méritos y la memoria de los aspirantes no parecen sos
pechosos de ser no entendedores de la lengua catalana ya 
que són don Joan MeliA Gravi, dolía María Torres Torres, 
don Joan Mari, dolía Aína Moll Marques i don Salvador 
Reus Belma; es decir que supuestamente creemos o pode
mos suponer que este tribunal estaba más que cualificado y 
capacitado para leer las memorias en catalán. 

Por otro lado cuando en la exposición de motivos se 
habla de que se ha de evaluar en Madrid la única referencia 
que en la Orden hemos encontrado es que dice a los efec
tos de comunicación y demás incidencias los órganos de se
lección tendrán su sede en el Ministerio de Educación y 
Ciencia, no quiere decir que se haya de evaluar en Madrid, 
teniendo en cuenta que el tribunal -com hemos dicho- era 
fundamentalmente de las Islas Baleares. 

Después de estos antecedentes o de este análisis de la 
situación se plantea o se concluye con una presunción, por 
decirlo de alguna forma, de insensiblidad por parte del Mi
nisterio de Educación y Ciencia. No creo que seamos los 
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más adecuados para defender o no defender al Ministerio 
de Educación y Ciencia, creo que los hechos en si, por si 
mismos, se defienden. En concreto, abundando en lo que el 
portavoz del PSM i EEM decía órdenes posteriores, le daré 
algunos ejemplos y diferentes resoluciones dan medida re
almente de la voluntad y de la situación del Ministerio de 
Educación y Ciencia de cara a la enseñanza de la lengua en 
las Islas Baleares. 

Así por ejemplo, en la Orden de 27 de abril de 1992 
por la que se dictan instrucciones para implantación antici
pada de la educación secundaria obligatoria, es decir, que 
entra en vigor este año, especifica claramente los horarios 
con el epígrafe lengua catalana y literatura en número de 
horas. Posteriormente en una resolución de 31 de agosto 
de 1992 se hace una explicitación asimismo de las horas 
lectivas dedicadas en la Comunidad de las Islas Baleares a 
la lengua catalana. Asimismo en otras disposiciones apare
cidas el 14 de septiembre de 1992 modificando las estructu
ras de las direcciones provinciales, modificando uno de los 
apartados de las direcciones provinciales, es decir, las uni
dades de programas, dice que en la Dirección Provincial de 
Baleares existirá además un departamento de normaliza
ción lingüística con el mismo rango que los otros departa
mentos como pueden ser formación de profesores, investi
gación, atención a la diversidad, es decir, exactamente el 
mismo rango. 

En una circular complementaria para el que delimita 
el horario de segundo ciclo del nuevo bachillerato que en
tra en vigor en algunos centros este año también especifica 
en horarios lengua y literatura de la Comunidad -Comuni
dad balear- lengua y literatura catalana. Por último, en 
cualquier caso en el tiempo es anterior, no sé si saben las 
Sras. y Sres. Diputados que el Ministerio de Educación y 
Ciencia elaboró un material que en el lenguaje coloquial de 
la enseñanza se denomina las cajas rojas, no las de Nestlé, 
precisamente, en las que había un material en que había 
determinados documentos. En las Islas Baleares, en la en
señanza primaria, se editaron Oríentacions dúJactiques, Area 
curricular, Guia genera~ Decret del cumcu[um y en concreto 
yo tengo a disposición de ustedes éste en concreto que es 
Llengua catalana i literatura, para la enseñanza primaria en 
catala y en las Islas Baleares. 

Entonces, asimismo y como ilustrativo este material se 
ha acordado, es decir tiene relevancia el material en lengua 
catalana, editado por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
porque se ha acordado que sea el material curricular en el 
Principado de Andorra. Entonces, después de todo esto, 
por una parte, la Proposición que hacen queremos creer en 
el sentido de construcción, que no existe intencionalidad y 
parece que las pruebas determinan que no hay intencionali
dad, pediríamos que aceptaran nuestra modificación en el 
primer punto y en el segundo punto estaríamos de acuerdo 
aunque también entendemos que lógicamente a través del 
Estatut y de la Llei de normalització lingüfstica el Govem de 
la Comunidad Autónoma lógicamente ha de defender la 
lengua y la literatura catalana. Muchas gracias. 

EL SR. PRESlDENT: 

Moltes gracies, Sr. Tejero. Pel Grup Parlamentari PP
UM, té la paraula el Sr. Marí i Tur. 

EL SR. MARf 1 TUR: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Ss. Diputats. Jo estic 
segur que tots vostes tenen un coneixement exacte del mo
tiu d'aquesta Proposició no de Llei pero tal vega da a algú 
de vostes Ji passa com a mi quan em parlen de carreteres, 
de les qual no tenc gaire idea. Perque tots en tenguéssim 
coneixement m'agradaria dir molt breument el motiu pel 
qual el PSM ha presentat aquesta Proposició no de LLei i 
supos que el meu Grup m'ha triat a mi no pels meus conei
xements sinó perque justament jo som un deIs afectats o 
deIs candidats a aquesta adquisició de catedra tic. 

Aquesta memoria de que se'n parla tant aquí evident
ment ens la va fer presentar el Ministeri, havia de tenir 150 
folis com a maxim i en cap moment -perque com diu aquell 
gran home: la veritat vos fara lliures- el Ministeri ens ha 
obligat a presentar aquesta memoria ni en castella ni en ca
tala, senzillament perque no ha deia pero com que la veri
tal ens fara lliures, en honor a aquesta, he de dir que amb 
aquest concurs de merits adquirits alllarg de la dedicació a 
l'ensenyament qui parla va presentar uns llibres escrits en 
catala tots ells i d'aquests set llibres cinc estan en catal<l i 
-repetesc, en honor a la veritat- el Ministeri d'Educació els 
va valorar així com eH ha va estimar convenient. 

Per tant, jo cree que aquesta Proposició no de LLei 
que es presenta aquí estA fora de lloc. En primera causa 
perque segurament en aquests moments els nombrosos tri
bunals reunits alllarg de la geografia del regne d'Espanya 
-com diu el nostre conseller d'Economia- a aquestes hores 
ja ens han sentenciat i ja l'ordinador del Ministeri sap qui 
són catedratics i qui no ha són; per tant, PSM, les seves 
propostes arriben tard i a més es queden en les branques i 
no aprofundeixen en la qüestió essencial, arriben tard per
que la normativa legal a que fan referencia s'havia d'haver 
plantejat fa sis mesas i no ara, i no aprofundeixen en la ver
tadera qüestió perque no contemplen en tota la seva ampli
tud i extensió el problema. 

Facem una breu analisi de la qüestió: primer, mentre 
no hi hagi transferencies el MEC té, legalment, la facultat 
exclusiva en materia de personal docent; aquí el represen
tant del PSOE ha mesclat els horaris dedicats a la llengua i 
literatura catalana i una altra vegada més, en honor a la ve
ritat, el MEC a algun institut de les Balears ha autoritzat 
per primera vegada dintre d'aquelles assignatures que es di
uen de lJiure elecció una que es titulara Historia i cultura 
popular de les IlJes Pitiüses. Segon punt, d'altra banda, la 
Comunitat Autonoma de les IlJes Balears, pel propi Esta
tut i d'acord amb la Llei de normaJització lingüística té 
competencies en l'ensenyament de la llengua catalana pro
pia de les Illes Balears. 

Per tal d'harmonitzar aquestes facultats d'organismes 
diversos en tant no hi hagi transferencies soIs hi caben dues 
solucions: a) fer servir al maxim un important instrument 
jurídic com és ara el Conveni de Cooperació General entre 
el Ministeri i la Comunitat. b) Impulsar el Pacte Autono-
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mie que, entre d'altres coses, preveu la possibilitat imme
diata d'adaptar l'administració educativa a les futures com
pet~ncies; el Govern balear, a través de la seva Direcció 
General d'Educació, ha presentat propostes concretes en 
aquest sentit i en general ha aconseguit per la via de la col
laboració avan<;:os importants com per exemple catiHeg de 
centres escolars bilingües, promulgació de programes ofi
cials de la llengua i la literatura catalana, projeete lingüístic 
propi, requisits mínims per a l'acres a les oposicions de ma
gisteri, etc. Fins i tot s'ha proposat un model educatiu que 
en el context de la reforma permetria que aquesta etapa de 
transició fos més avinent. 

No es tracta, per tant, de resoldre un cas particular i 
concret que, segurament, no es tornara a repetir alllarg de 
la historia del MEC i així endemés ho diuen les bases pu
blicades en el Butlletf Oficial de l'Estat. En conseqü~ncia no 
procedeix acceptar de cap manera el segon punt d'aquesta 
Proposició no de Llei per quan aquest Govern ha estat el 
primer en defensar els drets deis docents amb propostes 
concretes. 

Pel que fa al primer punt de la seva Proposició no de 
Llei s'ha de dir el següent: U, el Ministeri a instancies nos
tres, del Govern, al qual dóna suport el Grup PP-UM, pu
blicara d'immediat un deeret pel que fa als programes de 
llengua catalana i literatura per a l'ensenyament mitja. Dos, 
els concursos d'oposició es faran a Balears i es requerira als 
candidats coneixements de la llengua propia. Tres, en 
aquest cas que vost~ concreten avui no es traeta d'un con- -
eurs-oposieió sinó molt al contrari d'un concurs de m~rits 
intern de professors que actuaran a les Illes Balears, en la 
majoría de casos en els instituts on estaven i, per tant, amb 
els requisits de la l1engua propia que pertoquen i quatre, la 
memoria en la nostra l1engua és correcta i el MEC no hi 
posa cap objecció. 

El que sí que és necessari és que en l'avaluació d'a
questes memories la comissió qualificadora s'assessori per 
professors que coneguin perfeetament la llengua catalana i, 
en conseqü~ncia garanteixin una valoració correcta d'a
questes memories. Yo vull repetir, aquesta vegada amb 
l'accent alla on correspon, que aquest tribunal que jutjara 
els m~rits deIs candidats a catedrAtics en llengua catalana, 
modalitat balear, són -com dei a el Sr. Tejero-: el Sr. Joan 
Melia Garf, el Sr. Maria Torres Torres -no la Sra. Maria 
Torres Torres-, doctor recentment guardonat amb un cum 
laude, endemés -i vost~ ho haurien de saber- era el seu re
gidor socialista a l'Ajuntament de Sant Antoni de Port
many, seria convenient que repassasin un poquet més qui 
són els seus representants per Eivissa, el Sr. BernatJoan i 
Mari, la Sra. Aína Moll i Marqu~ i el Sr. Salvado' Reus 
Belmar. 

En conseqü~neia, entenem que pel que fa a la Proposi
ció no de Llei que presenten en el primer punt és sufieient 
que es faei referencia a la necessitat que les memories lliu
rades en catalA siguin valorades amb la participaeió -com 
he dit abans- de les autoritats competents. Pel que fa al se
gon punt és totalment innecessari per quant el Govern ha 
realitzat i realitza tot tipus d'accions en defensa deis drets 
deis nos tres professors. Quant a la seva esmena transaccio-

nal si la presid~ncia ha estima oportú dira quina és la nor
mativa en aquests casos. GrAcies, Sra. Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Presidenta. Graeies, Sr. Marí i Tur. Pel 
Grup PSM i EEM, té la paraula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sra. Presidenta. Bé, a mi m'agradaria clarifi
car un poc les coses i la primera que s'ha de clarificar ne
cessariament és que aquesta Proposició no de Llei es pre
sentava en aquest Parlament dia 7 de maig de 1992, que era 
quan s'havia fet la convocatoria de tots aquests concursos, 
que no només és un, són diversos concursos, i en conse
qüeneia era en el moment que el Ministeri d'Educaeió i 
Ciencia no havia contestat passats tres mesos, Sr. Marí, a la 
petició feta des de les Balears a si a totes les mat~ries es 
podia presentar la documentació pertinent en la llengua 
propia de Balears. 

Dia 14 de gener de 1992 es fa la petició davant el Mi
nisteri d'Educació i Ci~neia a les comissions sectorials d'e
ducació, que és aHa on pertocava per tal de garantir el dret 
a presentar les memories, no només les de llengua catalana, 
atenció, perqu~ aquí pareix que només parlam de llengua 
catalana, especialitat balear, o el que sigui sinó que parlam 
de grec, parlam de física i química, parla m de tal. 

A1eshores la veritat és que la petició de gener no es 
contesta en els tres mesas que calia esperar perqu~ contes
tas el Ministeri, no havia contestat i és quan el nostre 
Grup, atenint-nos a una s~rie de consultes, va fer la pro
posta entenint al mateix temps que el Ministerí si el Go
vern de Balears deia alguna cosa, si la I5irecció Provincial 
del Ministeri deia alguna cosa per ventura faria una correc
ció d'errors com tantes altres vegades surt en el Butlletf Ofi
cial de l'Estat, aixo, Sr. Tejero, vos te ha sap, bastava una 
correcció d'errors i ja estava pero, pel que fas, la correeció 
d'errors no va fer-se, i endemés no és en una convocatoria, 
és en tres convocatories -com bé vost~ ha dit- on hi ha el 
mateix error, en un lloc hi és més i en un altre hi és menys, 
a dos és més gros a un una miqueta més dissimulat pero 
I'error hi éso 

A1eshores, bé, no s'havia contestat la petició de fer les 
memoríes en la propia llengua del país, en llengua catala
na, per altra banda, la veritat és que la gent que es presenta 
a catala i aquí Sr. Vidal m'agrada -ara veig que parla amb el 
Sr. Pascual-, la veritat, Sr. Vidal, estam aquí parlant de tota 
una posició aHa on, la veritat, ve el tema científic, és en el 
programa que és aHa on s'ha d'avaluar si és que qui es pre
senta coneix la literatura deIs autors de totes les Balears, és 
aHa on les publicacions s'han de puntuar en aquest accés 
per tenir una bona puntuació i tenir pla<;a si es compten o 
no les investigacions o divulgacions que s'han fet sobre Ba
lears, no és en la qüestió de noms aHa on importa és aHa on 
entram en mat~ria, on rematam l'oposició. Jo he estat opo
sitor al Ministeri d'Educaeió i Ci~ncia amb sort diversa i 
aleshores conec perfectament com s'avaluen aquestes coses 
i endemés he tengut l'oportunitat d'evaluar-ne a la ~~gada. 
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Aleshores, la veritat és que és en la convocatoria on hi 
ha una memoria que s'ha de presentar, qui no la presenta 
no pot treure pla9'i i en segon lloc -com molt bé ha dit el 
Sr. Mari i lUr- es presenten els m~ríts, les publicacions, el 
curriculum, els quals són puntuats; és aquí on la investiga
ció sobre Balears ha de comptar o no ha de comptar. Li he 
volgut explicar per si de cas hi havia dubte respecte de com 
funcionava aixo. 

Bé, a nosaltres la veritat és que ens pareix que la pro
posta nostra ja no ve, Sr. Mari i lUr, respecte del que deu 
estar dins els ordinadors, aixo és evident sinó que ja va res
pecte de futures convocatories; és evident, nosaltres el que 
si parlam és que en el futur, en el 1992, en el 1993, etc., hi 
ha d'haver una tranquil-litat absoluta a l'hora de poder pre
sentar la documentació en la nostra llengua, a l'hora de te
nir una perspectiva absolutament oberta i tranquiHa per
qu~ aquí entraría, Sr. Mari, el problema que vost~ ha dit. 
Vost~ ha mostrat la seva memoria, jo desig que l'hagin ava
luada molt bé igual que desig que els set !libres que ha pre
sentat hagin estat avaluats altament, pero li diré una cosa, 
Sr. Mari: normalment, quan s'avalua a Madrid, el que no és 
catala -jo ara ja no parlo de cata!a, parlo de les altres mat~
ríes, que són les que més em preocupen de fet, tates les al
tres- normalment el que es presenta en catala sol ser ava
luat molt més baix que aBo que es presenta en castella, tant 
la investigació, pubLicacions, com la memoria. 

Jo em jugaria un sopar ara mateix amb tata la cambra 
a veure quants opositors de Balears han presentat les me
mories, si aquests han superat el 10% jo pago, llevat de ca
tala, evidentment, faltava més, jo parlo de les altres mate
ríes; quants de Balears que han anat a opositar a química, a 
grec, etc. han presentat el seu document en la llengua de 
Balears? 1 n'estic segur que no arriba al 10%, si valen ho 
podem comprovar, voste que coneix aixo deIs ordinadors i 
de Madrid ha pot comprovar, vagi el sopar jugat a tota la 
cambra, no hi ha emperos, no hi ha problema. N'estic tan 
segur i encara aniria més enlla, no me'l juc perque ha sé 
cert, estic segur que les aportacions d'investigació científica 
en la llengua de Balears de les materies que no són catalA 
avaluades a Madrid seran molt menys avaluades que les 
aportacions que s'hagin fet en llengua castellana. 

Aleshores és indubtable que nosaltres hem de demanar 
la defensa de la nostra gent i de la gent que vol accedir a 
l'ensenyament í de la gent que produeix també en la nostra 
llengua, perque estam discriminats en aquest sentit. 1 
aquestes convocatories són contradictories, aquesta és la 
veritat i nasal tres allo que volem ha és per al futur més 
immediat, era un toc d'atenció; i no ens digui, Sr. Mari, que 
no ha feim d'hora perque ha varem fer el mes de maig que 
era després de més de tres mesos que el Ministeri no havia 
contestat la petició nostra que era d'obrir aquest ventall. 
Per altra banda tata avaluació feta al centre de l'Estat i a 
territori MEe, la veritat, és que no sol dur bones conse
qüencies i aixo estadísticament esta totalment i absoluta
ment demostrat, a excepció feta, evidentment, de la gent de 
llengua catalana de que, és cIar, no podem parlar sinó que 
hem de parlar de totes les altres materies que configuren 
['ensenyament secundario 

Sr. Tejero, quant a la seva proposta, nosaltres l'accep
tam, hi estam d'acord, vull dir que és veritat; nosaltres par
lavem d'actuacions contradictories, vostes parlen d'evitar 
possibles disfuncions o interpretacions imprecises, d'acord, 
no tenim per que ara fer una qüestió de res sinó que estam 
d'acord amb aqueixa expressió seva, i per altra banda nosal
tres parlam de l'accés a I'ensenyament i vostes parlen de ta
tes les situacions administratives; d'acord, aquesta és més 
correcta perque no només és l'accés sinó que ha és qualse
vol situació administrativa. Crec que és correcta i jo estic 
conven<tudíssim que hi ha hagut un error, que és un error, 
un error conceptual o de qualque tipus de funcionariat que 
no ha havia tengut en compte o no ha havia consultat o el 
que se li vulgui dir. Jo n'estic conven~ut perque seria un 
pas enrere molt fotut si aixo obeís a altres criteris. Gnkies. 

(El Molt Hble. Sr. Preswent repren la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. Passam ara al tom d'intervencions 
en contrareplica. Sr. Tejero, té la paraula. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Gracies, Sr. Preswent. Estamos de acuerdo en que, efec
tivamente, es un error, creemos o tenemos que suponer en 
un porcentaje muy elevado que es un error. Tengamos en 
cuenta -yo al menos como se aprecia claramente no soy de 
esta comunidad autónoma- que determinados funcionarios 
en determinados momentos pueden tener cuestiones no 
conceptuales sino de forma aunque conceptuales no hay de 
ese problema. 

Creemos que ha habido un poco de confusión también. 
Realmente esta Proposición no de Ley se basa solamente 
en una convocatoria, es decir, no hablamos de más de una 
convocatoria, por aquí se ha hablado que si la Direcció Ge
neral d'Educació, que si no sé qué, es decir, hay una convo
catoria y esta Proposición no de Ley viene referida sola
mente a una convocatoria y a distintas órdenes y disposicio
nes que la desarrollan en relación con los tribunales califi
cadores. 

Entendemos que, tal como viene especificado, hay 
tranquilidad absoluta para que cualquier persona pueda 
presentar la memoria y, en cualquier caso, la Administra
ción central en todos sus ministerios entiendo que es o ha 
de ser suficientemente competente para que si no se dan 
las circunstancias de que este tribunal ° estos tribunales 
puedan entender, por decirlo de alguna forma, puedan ase
sorarse mediante un traductor o personal que lo pueda en
tender. En cualquier caso no era éste el caso porque los 
miembros del tribunal, como hemos visto, son personas 
bien conocidas en la Comunidad balear. 

Entiendo una manifestación que ha hecho el portavoz 
del PSM que me parece un poco que es establecer un juicio 
de valor el hecho, yo creo que sin pruebas es un poco aven
turado decir que cualquier persona que se presente porque 
se tenga que evaluar en otras áreas en Madrid se le va a 
evaluar menos, me parece un poquito a~riesgado cuando 
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menos. También en otro momento ha comentado sobre el 
acceso a la enseñanza, yo creo que esto era una defectuosa 
terminología, el acceso a la enseflaza está perfectamente re
glamentado en la Comunidad Autónoma de las Islas Balea
res; cualquier persona que accede via oposición, vía concur
so de méritos a la Comunidad AutÓnoma de las Islas Balea
res sabe que tiene unas obligaciones de normalización lin
güística aquí. 

Por último queria decir que nosotros conocemos real
mente a nuestros representantes aunque hay quien no co
noce el Reglamento de la cámara. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero. Dins el tom de contrareplica té la 
paraula el Sr. Mari i Tur. 

EL SR. MARf 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Exactament, tenguem tranquil
litat absoluta, Sr. Serra, pero també posem-nos tots dins la 
pell deIs milers d'opositors que s'han presentat a aquesta 
convocatoria i qui és que vol arriscar-se a presentar la seva 
memoria en catala si sap que tots els membres que el jutja
ran sÓn castellans? Creguin, cadascú que pensi per a si ma
teix: "veiam com ha presentaria." Per tant, Sr. Serra, estigui 
voste tranquil que el sopar segurament no l'haura de pagar 
pero me'l pot pagar per qualsevol altra cosa que vos te esti
mi adient. 

Nosaltres no tenim la culpa que a voste no li hagin 
contestat des del Ministeri, aixo els ha digui a ells, jo som 
un funcionari del Ministeri d'Educaeió pero no em pue po
sar aquf a defendre'J encar~ que, coro fa ara un moment, 
m'agrada dir sempre la verital. Té vos te tata la raó quan 
diu que seguramenl les publicacions, que és alla on es de
mostra el treball que s'ha fel, que s'ban presentat en catala, 
-i n'estic ben segur- han estat avaluades amb menys punts 
que les que ho han fet en castella. Tots els qui coneixem les 
normes d'aquest concurs-oposició sabem que es prestaven 
a interpretacions subjectives sobre les quals ha hagut pro
testes i més protestes. 

Jo crec que, Sres. i Srs. Diputats, té una facil soluci6 
aquest cas que avui se'ns presenta: que el Ministeri d'Edu
caci6, d'una vegada per a tates, ens doni les transferencies i 
en aquest moment aquests problemes no existiran. Nosal
tres també, Sr. Serra, defensam la nostra gent pero no no
més la gent que es dedica a l'ensenyament, que és el cas 
que ara ens ocupa sinó la gent o el poble en gener~ en el 
cas de la seva cultura. 

Ja per acabar no sé si estic dins la normativa de la cam
bra, com dei a el Sr. Tejero, em perdonara que no la cone
gui pero encara no duc tant de temps, no sé si com ell, pero 
no sé exactament on m'be equivocat perque jo em referia 
que s'havia llegit malament el Butlletf Oficial de l'Estat, no 
havia dit res mes i m'he limitat senzillament a corregir un 
error greu que voste -al meu entendre- havia comes. Per 
tant, i per acabar, nosaltres, si pot ser, acceptam aquesta es
mena si es retiren els altres dos punts, Gracies, Sr. Presi-

dento 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mari i Tur. Sr. Serra, abans de passar a la 
votaci6, entenc que el Sr. Mari i Tur, és a dir, que per ac
ceptar aquesta transacció no només hi ha d'estar d'acord 
voste sinó que hi han d'estar d'acord tots els portaveus. El 
Sr. Mari i Tur en aquest moment indica que acceptarien 
que s'admetés a tramit la transacció aquesta en concret pe
ro substituint els dos punts de la ProposiciÓ no de Liei. Té 
la paraula voste per indicar-ha. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Si, d'acord. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord. Passarem a la votació i, en conseqüencia, sera 
d'un punt únic a aquesta Proposíci6 no de Llei. 

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

Queda aprovada per unanimitat. 

V.2).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NúM. 
2266/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARl 
SOCIALISTA, RELATIVA A TRANSFERENCIA ALS 
NUCLIS DE POBLACrÓ DISPERSOS DE COMPETE 
NClES REALS EN MATERIA D'ADMINISTRACJÓ, 
GESTIÓ 1 SUFICIENCIA FINAN CERA 

EL SR. PRESIDENT: 

E l punt següent és la Proposici6 no de Liei número 
2266, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, re
lativa a transfeT~ncia als nuelis de població dispersos de 
competencies reals en materia d'administració, gestió i sufi
ciencia financera. Té la paraula, en nom del grup propo
sant, el Diputat Sr. Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Sr. President, deman si abans seria possible llegir la 
Proposició no de LLeí. 

EL SR. PRESIDENT: 

Si, Sr. Rus. Sr. Moll podria fer lectura del text de la 
Proposició no de LLeí, per favor? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Si, Sr. President. "Després d'analitzar la problematica 
existent a tota una mena de municipis de les Illes Balears 
queda demostrat que per determinades circumstancies d'u
bicació geografica alguns termes municipals tenen els seus 
nudís urbans dispersos, nudis amb una certa importancia 
econbmica, cultural i social cadascun d'ells. Tot aixo fa ne
cessari que la gestió del dia a dia sigui apropada al ciutada i 
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amb aquesta voluntat el Grup Parlamentari SOCIALISTA 
presenta la següent Proposició no de Llei: 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la 
Comunitat Autonoma que en el lermioi de sis mesas pre· 
senti per al seu dcba l i aprovaci6 un projecLe de Ilei pel 
qual els ajuntaments puguin transferir ais nuclis de pobla
ció dis persos compe lencies reals en materia d'admin islra
ció, gestió i suficiencia financera." 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MolI. Sr. Rus, esta en ús de la paraula. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Ja a Euro
pa la descenuali \.2ació es convenf en un deis objectius que 
els propis govemantS es varen planlejar per als pobles i 
gralls ciutats. la a Italia, per Llei de 1982, la propia Refor
ma Local anglesa d principis deis anys selanta, aro com 
CÍuta ls i pobles norclics Betgica, Holanda, Alemanya, en el 
eurs del anys seixan ta i setan ta, aBA Oll neixcn conseIls de 
districle, de barri i Bns j 10l a nuclis urbans que per les se
ves caracteristiques socials, urbanes i geografiques, reque
rien una descentralització de tots aquells .serveis municipals 
susceptibles de ser -ho per tal d'atracar aquests als ciuta
dans. 

Quan l'any 1978 fou aprovada la Constitució Espanyo
la un element estructural basic el constitul, el nou model 
de vertebració de I'Estat, estan caracteritzats per un fon 
grau de descentralització política i administrativa. La tasca 
de construcció de l'Estat, de les autonomies, ha prioritzat 
cap a les comunitats autOnomes una Unia progressiva de 
descentralització que, com tots vostes saben, es materialit
zara en una llei organica que properament pareix que ten
dra el suport de la majoria del parlament de I'Estat. 

Amb l'aprovació de la LIei de bases de regim local i de 
les hisendes locals es comenc;a de forma gradual el desen
volupament de les institucions locals com els pilars basics 
de l'organització territorial de l'Estat. Per aixo els socialis
tes de Balears som conscients del paper fonamental que cal 
jugar pels ajuntaments en la vertebració de la nostra comu
nitat, com a instrument basic -repelesc- de solidanlal i pla
taforma de l'acció i canalització de les necessila LS reivindi
catives que demana el ciutada. 

Des (I'una ~oncepció amplia i dinamica entenem que el 
municipi ha de pOlenciar .al rnaxim lota la seva capacitat, 
capacitat de serveis per tal de'atracar-los a aquests ciuta
daos i que els recursos d'aquesta prClpia institució pOlen
ciln que aquests serveis possibilitin que -repetesc- aquests 
ciutadans en puguin fer un ús més directe i proper. 

En aquest sentit la normativa vigent cal profunditzar
la de tal forma que les lleis sectorials de la nostra comuni
tat autónoma haurien de contemplar aquesta voluntat polí
tica, que les corporacions locals, particularment els munici
pis, tenguessin la possibilitat de donar aquesta demanda so
cial que els corres pon. Els ~ocialists entenem qu.e millora-

ria la distribució del poder polític administratiu, garantiria 
un millor acompliment de la mateixa finalitat de les institu
cioos i que per abro es fa necessari que es dotin aquests po
bIes, aquests ajuntamems, per la seva estructura, pcr la e
va propia estructura urbana, en nuclis determinals, amb ca
racterft iques determillades, d'una majo r descentralització. 

Tot aixo ha fet que presentassim aquesta Proposició 
no de Llei per tal que, des del Govern de la Comunitat Au
tOnoma, es dugui a aquest Parlament Ulla llei que permeti 
que aquesta descentralització, endemés permesa i contem
plada dins el nostre Estatut d'Autonornia, pugui dotar en 
definitiva d'uns recursos als nos tres ajuntaments i que 
aquests puguin fer que tots aquests serveis a determinats 
nudís dispersos, concretament aquí on el poble esta ubicat, 
que puguin tenir tota una serie, diguem que puguin apro
par-los als ciutadans. 

Nosaltres entenem que si als propers pressuposts de la 
Comunitat Autónoma es pogués dur una partida aquí on es 
contemplassin recursos suficients perque aquests ajunta
ments poguessín dur a terme tota aquesta feina farien que, 
des del moment que aixó estigués reglamentat, es distrí
buissin els recursos amb uns criteris que altres vegades en
tenem que poden ser discriminatoris si no estan reglamen-
1ats i que poden ser causa d'agravi. 

_ Per aquestes raons, per entendre que són importants, 
perque els ciutadans tenguin aquests serveis molt a prop 
d'ells, nosaltres presentam aquesta Proposició no de LIei. 
Els objectius són clars: és evident que tot tipus de deseen
tralització és d'un caire de voluntat política, no una volun
lat polftica partidista, nosaltres enlenem que 10 1S volem 
que aquesLS nuclis que es troben a vegades en una de termi
nada situació geogrMica, aUunyats (I'on esta el centre admi
nistratiu deis seus ajun taments, es troben amb problemes 
que si es concretas en aquesta !lei que nosallres demanam i 
entenem que amb temps suficient es podria dur a tcrme j 
s'acabaria tot aquest tipus de problemMica. 

Es tracta, en definitiva, de descentralitzar decisions, de 
combatre desigualtats, d'augmentar i millorar els serveis, 
de contribuir, en definitiva, perque els ciutadans, la gent 
deIs nostres pobles, aquí on concorrin aques tes de termina
des caracterlstiques, estiguin millor ateso . Volem deixar 
ciar que entenem que ID p Ol llaver mater ies que no són sus
ceptibles de descenualitu ció i que es fa necessari també 
mantenir una coher~ncia de poUúca municipal, la ciutat és 
un (oo.) i els ciutadans deis pobles no poden rebre un LraCla
ment distinl, precisarnent per aixo aquf on nosallres enle
nem que aquests nuclis aLlunyats reben un traclamCnt dis
tint perque a vegades es troben enfora a l'hora de consul · 
tar, de demanar tíns i tOl certificats de residencia, per 
cxemple, podrien lenir lOla una serie de erveis a J'abas t j 

els facilüarfem en definitiva la seva vida, el seu día a dia. 

Per tot aixo ens agradaria que es tengués en compte i 
que tengués el supon de tota aquesta cambra. Moltes gra
cies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
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Molles gracies, Sr. Rus. Pel Grup Parlamentari MIXT, 
té la paraula el Diputat Sr. Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Parlamen
tari MIXT no teníem una opinió formada abans de la inter
venció del Sr. Rus respecte d'aquesta Proposició no de Llei 
perque no enteníem bé l'abast d'aquesta, no compreníem 
molt bé el que volia dir. Ens hem dirigit a la Llei de regim 
local i ens hem trobat amb I'article 45 que diu que les lleis 
de les comunitats autonomes sobre regim local regularan 
les entitats d'ambit territorial inferior al municipi per a 
l'administració descentralitzada de nuclis de població sepa
rats sota la denominació tradicional de caserlos, parro
quies, etc. No sabíem si era un desenvolupament legislatiu 
de l'article 45 de la Llei de bases de regim local, pero des
prés del que hem sentit no pareix que vagin per aquí els 
trets sinó que pareix que és que el Govern ha de posar uns 
doblers per als ajuntaments vía una !lei que s'ha de presen
tar aquí, en aquesta cambra perque els ajuntaments tenguin 
doblers per crear serveis en aquests nuclis separats. 

Bé, si aixo és el que vol, si aquest és l'objeete d'aquesta 
Proposició no de Llei, no esta massa ben redactada perque 
diu: "projecte de llei pel qual els ajuntaments puguin trans
ferir als nuclis de població dispersos competencies reals en 
materia d'administració, gestió i suficiencia financera." Una 
competencia en suficiencia financera he de dir que és una 
cosa que no lliga, la suficiencia finacera és una cosa, les 
competencies ho són sobre materies com per exemple pu
gui ser po licia, cementiri, etc. 

Aleshores, nosaltres no 1i podem donar suport perque 
és una proposició no de llei, a mi em sap molt de greu dir
ho peró és confusa i si bé hi pot haver un objectiu que és la 
descentralització deIs ajuntaments, alamillor seria interes
sant pensar a veure si hem de desenrotllar l'article 45 de la 
Llei de bases de regim local, alamillor seria interessant, no 
hosé. 

Després hi ha el tema deIs doblers, jo cree que aixo 
s'hauria de plantejar dins els pressuposts i desgraciadamen
te tenim uns pressuposts enguany deis quals haurem de co
men~r a llevar despeses de per tot i fer un ordre de priori
tats en les inversions molt acurat perque, tal com vé el perf
ode de erisí, la crisi que tenim al damunt, jo pens que no 
estam per a massa alegries. Per tat aixó ens abstendrem, 
perque hi pot haver una bona intencionalitat en descentra
litzar els ajuntaments pero el mitja d'aquesta Proposíció no 
de Lleí no ens sembla adequat. W 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari 
PSM i EEM, té la paraula el Diputat Sr. Sampol i Mas. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. Presidenl. Efectivament els municipis que 
estan formats per diversos nuclis de població dispersos te
nen uns problemes específics que s'han d'abordar. La dis-

persió provoca problemes als ciutadans, problemes de des
pla~ments, que, sobretot ha veim darrerament, esta en 
l'actualitat. Hi ha unes queixes generalitzades d'aquests ce
tres, nuclis petits que depenen d'un centre més gran, fins i 
tot acaben amb abrandades demandes d'independencia. 

A la vegada els ajuntaments d'aquests municipis tenen 
unes despeses addicionals pel fet de la duplicitat que oca
siona aquesta dispersió. duplicitat o multiplícitat. Aixo fa 
que en moltes ocasions a pesar que l'ajuntament destina 
més recursos economics a aquests nuclis, més que aquells 
que els correspondrien per nombre d'habitants que tenen 
fins i tot, la insatisfacció deIs ciutadans creix i es consideren 
de qualque manera marginats deis residents al centre prin
cipal. 

També hem de dir que és cert que els ajuntaments no 
han fet tot el que podrien fer i alió que la Llei de regim lo
cal els permet i els autoritza afer. Possiblement no n'hi ha 
cap que hagi desenvolupat al maxim les possibilitats que té 
de descentralització, no ha augmentat la participa ció ciuta
dana, la possibilitat que els ciutadans participin de les deci
sions que els afecten diariament de la gestió diaria i no cre
im que es trae ti només d'obrir una oficina de terminada o 
un centre perque alla es puguin treure un certificat de resi
dencia, pot ser que sigui molt més complet. 

Aquest Uoc creim partícularment que és una responsa
bilitat deIs polftics municipals que si ja ten en dificuItats en 
fer-se -ressó de la gestió que han de transmetre als ciuta
dans molt més si aquests ciutadans estan enfora d'aquest 
lloc de resid~ncia. El que no tenim ciar és si una lIei que, 
segons la proposta que vos tes presenten, pareix que ni ha 
de ser d'obligat acompliment, diu que els ajuntaments pu
guin delegar o cedir competencies, tal vegada aqu~st redac
tat no és molt afortunat. Sincerament, dubtam que una !lei 
que neix amb unes intencions tan ambigües sigui realment 
útil. Possiblement seria més operatiu -i vaig cap alla on 
anava el Sr. Pascual- un fons de cooperació municipal que, 
realment, transmetes uns recursos economics als ajunta
ments, uns recursos que entre les variables haurien de regu
lar les assignacions als municipis, hi hauria la dispersió de 
població i que aquesta transmissió de recursos estigués 
condicionada també per la dispersió de població del muni
cipi. Aquest creim que seria el camí més correcte. 

De totes maneres no creim que la Proposició del Grup 
SOCIALISTA tanqui aquest tema, és a dir, és suficient
ment ambigu o si volen emprar una altra paraula més a
dient, és suficientment oberta perque el futur projecte de 
Uei que presenti el Govern contempli aquests arguments 
que nosaltres propugna m, i en aquest sentit la votarem afir
mativament, ara, creim que també aquí, des de la responsa
bilitat de cada un deIs grups polftics que estan representats 
en aquesta cambra el que hem de fer és impulsar que des 
de cada grup municipal deis ajuntament s'avanei cap a 
aquesta vertadera descentralització, i possiblement aixo ja 
evitaria tots aquests malestars i totes aquestes reivindica
cions que es produeixen avui en dia. Aquesta voluntat des
centralitzadora i una sufici~ncia de recursos finacers creim 
que ja callaríen aquestes protestes que estan a l'ordre del 
día. 
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Creim que la majoria d'ajuntaments que estan en 
aquestes condicions no han fet ni la meHat del que la legis
lació actual els permet j són els primers culpables de la in
satisfacció deIs ciutadans. Repetim que entenem que 
aquest també és un poc l'esperit d'aquesta Proposició no de 
LIei, la votarem afirmativament. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari PP-UM, 
té la paraula la Diputada Sra. Salomo 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo pens, a 
l'igual que un poc el Sr. Pascual i que el Sr. Pere Sampol, 
que aqueixa Proposició no de Llei no esta redactada massa 
clarament; no obstant aixó és ben cert que en l'ambit de 
l'estat sobira que tots els ciutadans mitjan¡;:ant el dret de 
sufragi gaudim de la facutat directa de determinar la confi
gura ció de les nostres alcaldies hi podria caber la idea que, 
tal com diuen vostes en el text de la seva Proposició no de 
LIei, es faci necessari que la gestió del dia a dia sigui més 
apropada als ciutada en el sentit que indiquen. 

Ara bé, a l'hora d'analitzar la seva conveniencia o no 
d'acceptar o adoptar per una determinació tant tallant de 
dur a la practica unes transferencies de competencies reals 
als nuclis de població dispersos com qualsevoJ altra decisió 
que prengui el nostre Govern ha der sospesada i analitzada 
en ordre que voler potenciar una finalitat concreta anem 
alerta que al tres necessitats i punts importants se'ns vagin 
per les bardisses. 

Avui per avui i anant ja directament al fons de I'as
sumpte i de la nostra realitat geografica, económica i cultu
ral del nostre ambit les Balears hem de ser -i valgui la re
dundancia- realistes i pragmatics i analitzar un per un els 
casos en que podria donar-se aqueixa realitat de traspas de 
competencies als nuclis de població. És evident que sense 
fer un esfor~ massa gros ben aviat caurfem que sobre una 
superficie d'uns cinc mil quatorze quilómetres quadrats no 
precisament podem parlar d'una gran diversitat económica, 
cultural, geogratica, d'una heterogeneHat, d'una distancia 
enorme entre municipi i municipi que, en el cas de Mallor
ca, som uns cinquanta quatre, que indueix:i a pensar que 
amb l'actual sistema es pot menyscabar la importancia cul
tural, social, económica de qualsevol area. 

Més que eloqüent és la situació actual on precisament 
el sistema que impera és el de la unió deIs municipis entom 
a mancomunitats. Pensem, Sres. i Srs. Diputats, amb el cap 
que per aixó pens que el tenim damunt les espatlles i tot 
d'una ens adonarem que per tal d'aconseguir una eficacia 
en ordre als serveis de tota mena és necessaria la concen
tració, concetració de serveis, unitat d'esfor~s, sempre te
nint present l'ambit en el qual ens trobam. 

Aleshores resulta aixi innegable que la idea de la man
comuniat guanya terreny día a día. A les distintes arees que 
configuren el nostre arxipelag les unitats són massa petites 
com perque encara la subdivisió pugui medrar airosament 

per no recordar que Mallorca som uns tres mil sis-cents 
quilómetres quadrats i hi ha 54 munícipis. 

La necessitat imperiosa que tenguem en compte el fac
tor de la rendibilitat ben aviat ens fara comprendre que 
amb la disgregació, amb la separació, amb la divisió, es per
judica la rendibilitat i l'eficacia de serveis, sobretot dins 
una realitat económica que, avui per avui, parla per ella to
ta sola. a altres comunitats autonomes, com podria ser a 
GaHcia o a Astúries, "ja són unes altres cinc-centes", és una 
altra realitat económica, es una altra realitat geografica i és 
habitual veure certs nuclis de població dispersos. Peró si
tuant-nos una altra vega da en el nostre terreny, en les nos
tres Illes, creim que l'oportunitat d'aquesta opció no duu 
altra conseqüencia més que la duplicació de la burocracia, 
la multiplicació del funcionariat i elevar a la décima les 
nostres despeses. Com a conseqüencia lógica, la contrapar
tida lógica, augmentar els imposts que 10ts i cada un deis 
ciutadans hem de pagar per matenir l'Administració de 
l'Estat, I'autonómica i les nos tres entitats locals. 

M'agradaria que en aquest moment 10ts junts féssim 
tres reflexions en veu alta: creuen que aqueixa contraparti
da de més independencia i, com és logic, d'augmentar els 
imposts, interessa al ciutada tot i que ens trobam en un en
tom el suficientment homogeni i petit com per dir que val 
la pena donar aquesta passa? S'han aturat a pensar que 
aquest apropament al ciutada comportaria canvi tan signifi
cativament, culturalment i socialment parlant respecte de 
la situació actual com per sacrificar d'aquesta manera la 
nostra economia? Qu~ pot passar amb tots aqueUs munici
pis que són en part municipis d'interior i en part tur[stics si 
es decideix per part de la banda o de la zona costera dema
nar més compet~ncies reals en administració, gestió i sufi
ci~ncia financera? 1 si cada vegada s'exigeix més indepen
dencia en tots els sentits per part de la zona més rica? Po
dr[em arribar a una situació molt greu alla on la part inte
rior de certs municipis es fossin empobrint dia a dia mentre 
que la costera aniria enrinquint-se i aixo pens que no seria 
just, sobretot si feim un poc d'historia i veuríem que gra
cies a l'interior s'ha fet possible el desenvolupament de les 
nos tres zones costeres. 

Endemés, Sres. i Srs. Diputats, al contrari del que 
ocorre a altres zones d'Espanya que hem esmentat, on sem
pre han estat importants aquests petits nuclis, a Balears no 
es pot parlar d'una tradició en la distancia d'aquestes enti
tats per aixó la seva creació respon més -sincerament- a cri
teris d'oportunitat que no a aquells de desenvolupament 
económic i social o a necessitats d'una més directa adminis
tració. 

L'experiencia recent a Balears ens demostra que l'enti
tat local menor és l'avantsala d'una creació d'un nou muni
cipi i per mostra -com diuen- un botó: Ariany i es Migjorn 
Gran. La legislació local del regim local preten descentra
litzar al mmm l'Administració i apropar-la al ciutada si bé 
no garanteix l'autonomia d'aqueixes entitats enfornt de les 
de municipis que s1 esta constitucionalment reconeguda i 
garantida. Aquest principi descentralitzador, puntal d'una 
major eficacia, suficiencia financera i que el municipi ha de 
conservar en tot cas les competencies que li són ess~ncials, 
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són les que s'han de tenir en compte a l'hora de regular 
aquest tema. 

En definitiva l'apropament al ciutada en la gestió del 
dia a dia es pot canalitzar per altres vies que no siguin la 
del nostre su'icidi economic, su'icidi, sí, pero menys mal que 
en el nostre cas l'homogeneitat i la consciencia de poble de 
les nos tres Illes no fan perillar aquests objectius assenya
lats. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Salomo Sr. Rus, pel tom de replica 
té la paraula. 

EL SR. RUS IJAUME: 

Moltes gracies, Sr. President. Sr. Pascual, jo, fins i tot 
quasi quasi, efectivament, compartiria amb voste que pot 
ser una miqueta embullat el text de la Proposició, passa 
que jo vull que entengui que hi ha una voluntat darrera i 
aixo és el que m'agradaria que voste digués, si esta o no es
ta d'acord amb les necessitats d'aquests municipis. Aixo se
ria important saber-ho perque cadascú tengui dar on esta, 
hi ha una voluntat d'ajudar aquesta gent perque no pateixin 
aquí on estan i que no sofreixin, no, no s'han de suicidar 
economicament els ajuntaments, és evident que no pero jo 
crec que una miqueta atraear aquests serveis és necessari 
perque moltes vegades aquests ciutadans ho pateixen i vos
te ho sap tant o millor que jo. 

Ara M, jo no he parlat d'independencia, ni l'ha havia 
dita, a aquesta paraula, ni l'havia dita perque, entre altres 
coses, no parlam del mateix; jo he d'agrair fins i tot la in ter
venció de la representant del Grup PP-UM perque M, efec
tivament, quan parlam en e1s termes que ella ho ha fet i si 
haguéssim dit o haguéssim expressat a110 que ella ha di! 
que nosaltres havfem dit efectivament hauria passat que 
ella hagués tengut raó pero no és veritat, Sra. Salomo 

Nosaltres l'únic que deiem és que hi ha 110cs on deter
minats ciutadans pateixen, per una situació geognlfica que 
tenen, tota una serie de situacions perque estan a11unyats 
del que és la vila -com diuen- l'ajuntament, la casa mareo Jo 
el que dic és que s'ha de intentar a veure si la Comunitat 
Autonoma, i aqui si que la lIei després hauria de desenvo
lupar l'article 45, i aquí sí que té raó el Sr. Pascual per acla
rir una miqueta aquesta redacció confusa que abans deia, és 
a dir, hauria de contemplar, de desenvolupar aquest article 
45 i, evidentment, corregir l'error d'allo que el text presen
tat per nosaltres pareix que diuen que vostes tenep 

Sacrifici, su'icidi, economic deIs ajuntaments? No crec 
que sigui per tant. Jo crec, jo ho he dit abans, em pareix re
cordar que allo de la descentralització -em pareix que he 
dit- és si no ho record malament, i ho tenia apuntat per 
aquí, em permetin, és una voluntat política, jo crec que no 
hi ha voluntat política en aquesta cambra i vu11 agrair, en 
aquest cas, al Grup PSM i EEM el que han expressat, estic 
d'acord amb el que ha dit el seu portaveu, em pareix que ha 
havia dit en la meya intervenció, pol ajudar a un majar di
namisme social i de panicipació polí!i.ca de tots eIs ciuta-

dans si es fa amb aquesta intenció. 

Pel que fa -repetesc- a la intervenció de la Sra. Saloffi, 
del Grup PP-UM, deixaré ben dar es tres coses: No hem 
parlat d'independencia, parlam de descentralització de ser
veis i que crec que fins i tot amb voluntat política a través 
d'aquesta lIei que nosaltres proposam, si existeix dins 
aquesta majoria de la Comunitat Autonoma ( ... ) pareix 
que, pel que ha expressat, no ten en ganes, volen que hi hagi 
ciutadans que siguin de segona i ciutadans de primera. No
saltres, quan dei m competencies reaIs ens referíem, i ens 
sap greu haver-nos equivocat amb aquesta expressió, per 
ventura ens referíem que determinades competencies que 
ara s'executen des del que és el poble -diguem- matriu, pu
guin ser gestionades dins el que seria aquesta corresponsa
lia per a determinades activitats i apropar els serves als ciu
tadans. 

Per tot allo altre nosaltres volem dir que existia aques· 
ta voluntat que pareix que el representant del PSM ha en
tes. A mi em sap greu que el Sr. Pascual, no sé si he estat 
suficientment oben o suficientment ciar quan ho he volgUl 
dir, aquesta era la vOluntat, em disculpi si no ho he aconse
guit pero vull que entenguin que hi ha aquesta voluntat 
d'ajudar determinats nuclis de que tenim coneixement que 
estan deixats, per manca de recursos deIs propis ajunta
ments, de la ma de Déu. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Passam al tom de contrareplica. Té la 
paraula en primer lloc el Diputat Sr. Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Si no haguéssim vist 
una bona voluntat en la presentació d'aquesta Proposició 
no de Llei haurfem de dir que la votaríem en contra i hem 
dit que ens hi abstendriem. Per tant, voluntat d'ajudar a la 
descentralització deis municipis hi és . També pero vull que 
quedi dara una cosa, que no l'he dita abans i que no ha sor
tit en el debat, que és que qui realment hauria d'aportar els 
recursos perque encara qui té mes doblers és l'Administra
ció central i no les comunitats autonomes, aixo és molt im
portant. O sigui, no es tracta d'agafar deis raquítics pressu
posts de la Comunitat Autonoma doblers per dur-los als 
ajuntaments per a aquesta tasca i després alliberar l'Estat 
central, no, la Comunitat Autónoma pot ajudar pero real
ment aquesta tasca de finan¡;ament deIs ajuntaments cor
respon a l'Estat, a l'Administració central de l'Estat. 

En darrer lloc voldria dir també que per a la transfe
rencia de doblers aIs ajuntaments el mitja parlamentari és 
la Llei de pressuposts i no és una llei sectorial, per conse
güent, amb molt de gust ho estudiarem si fan esmenes a la 
Llei de pressupost per crear unes panides per ajudar els 
ajuntaments a la seva descentralització, les estudiarem en 
el seu moment i veurem si les votam o no en funció d'un 
ordre de prioritats, pero no avui en aquesta Llei perque 
aquesta Llei jo entenc que hauria de ser el desenvolupa
ment legisla ti u de I'artide 45 de la Llei de regim local entre 
altres coses, i la Proposicio no és el que diu, diu una altra 
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cosa. A posta ens abstenem, no per res més. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Té la paraula també en tom de 
contrareplica la Diputada Sra. Salom. 

LA SRA SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President. Sr. Rus, s'equivoca i fort si es 
pensa que el Grup PP-UM volem que a aquestes Illes hi 
hagi ciutadans de primera i ciutadans de segona. Pens que 
la Comunitat Autonoma no és qui per entrar en competen
cies municipals per permetre que els ajuntaments puguin 
transferir els nuclis de població dispersos competencies re
als en certes materies. Crec que han de ser més bé els ajun
taments els que han de decidir, els ajuntaments que conei
xen molt millor si tenen o no nuelis de població dispersos, 
els que han de dir si hi han de destinar uns recursos o no 
els hi han de destinar. En aquest sentil jo estic d'acord amb 
el que diu el Sr. Pascual -cosa rara- pero crec que hauria de 
ser el Govern central el que ajudas un poc a finan~r 
aquests nuclis de població dispersos. 

L'altre tema que s'ha tocat és la Llei de les entitats 10-
cals menors; aquesta és una facultat que té la Comunitat 
Autonoma, la ConselIeria Adjunta a la Presidencia, i que la 
( ... ) o no en funció de la realitat que trobi més oportuna. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo Conelos el debat passarem, en 
conseqüencia, a la votació. 

Sres. i Srs. Diputats, que voten a favor del text de la 
Proposició no de Liei, es vol en posar drets, per favor? Gra
cies, poden seure. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

23 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions. En conse
qüencia queda rebutjada la Proposició no de Liei número 
2266. 

Donant els molts d'anys als Gabriels, MÚJuels i Ra
fels donam per acabada aquesta sessió fins adema horabai
xa. Gracies. 
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