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1) RG.E. núm. 2127/92, presentada pel Grup Parlamentan PSM i EEM, relativa a compliment del Decrel 
100/1990. 

2) RG.E. núm. 2477/92, presentada pel Grup Parlamentan SOCIALISTA, relativa a articulacions de les regu
laritzacions de desenvolupament de la Llei 9/1991. 

I.1).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 3018/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. DAMIA PONS 1 PONS, DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Bones tardes a tots, comen<;am la sessió i el primer 
punt és el corresponent a les preguntes. Hi havia una única 
pregunta que era la 3018, del Diputat Sr. Damia Pons i 
Pons que, abans de comen<;ar aquesta sessió ha comunicat 
a la Mesa que queda retirada aquesta Pregunta. 

II.1).- INTERPEL-LACIÓ R.G.E NÚM. 2498/92, 
PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIA
LISTA, RELATIVA A AMPLIACIÓ DE XARXA HOS
PIT ALÁRIA A L'ILLA DE MALLORCA 

Passam al segon punt, interpeHaclons, que corres pon 
a la InterpeHació número 2498, presentada pel Grup Par
lamentari SOCIALISTA, relativa a ampliació de la xarxa 
hospitalaria a l'illa de Mallorca. Pel grup interpel-lant té la 
paraula el Diputat Sr. Pons i Pons, per un temps de deu mi
nuts. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El tema de la salut 
ha estat polemic darrerament en aquesta comunitat auto
noma, concretament a l'illa de Mallorca, pero a l'hora de 
plantejar una interpeHació al Govern de la Comunitat Au
tanoma en materia d'ampliació de la xarxa hospitalaria, 
concretament la de l'illa de Mallorca, no voldríem que els 
arbres, concretament dos hospitals que han resultat un tant 
polemics, ens impedissin veure el bosc, ens impedissin tenir 
una perspectiva més amplia que és la que en 10t moment 
ha de tenir el maxim organisme de les Illes Balears, que és 
aquest Parlament. 

Per comen<;ar, aquesta polemica, dins aquests elements 
polemics entorn a dos hospitals, s'ha debatut l'element pú
blic, privat, ha estat un element de la polemica. Volem re
cordar que la Constitució Espanyola en l'articltf 43 esta
bleix d'una manera clara que el dret a la protecció a la sa
lut, que proclama en el punt primer, en el segon punt diu 
expressament que correspon als poders públics organitzar i 
tuteHar la salut pública a través dels serveis necessaris, per 
tant és una obligació del poder públic, no hi ha elements 
privats que siguin substitutoris, aquests podran ser comple
mentaris, hi podran cooperar; pero el dret a la salut, hi ha 
un manament constitucional, article 43.2 que diu que són 
els poders públics i no altres els que han de garantir aquest 
~ret a la protecció a la. salut de tots els ciutadans. 

dret a la protecció a la salut de tots els ciutadans. 

la que estam en un debat que també ha estat polcrnic 
en l'aspecte competencial, recordem que hi ha disposicions 
dins I'Estatut, unes s'han dutes endavant i altres han estal 
silenciades ¡han estat marginades, i li explicaré breument, 
Sr. Conseller, perque veig que em segueix arnb atenció. 
Mentre les competencies de l'article 11.7, que són cornpe
tencies no exclusives sinó de desenvolupament legislatiu, 
que diu que aquesta Comunitat Autanoma de les Illes Ba
lears té actuació en materia de coordinació hospitalaria, la 
de la Seguretat Social inclosa, i molt que s'han fet valer d'a
quest dret per anunciar que tenirn dret a dir quins hospitals 
volem i on els volem i les prioritats que volern, també li 
vull recordar que en materia de sanitat, en materia hospita
laria precisament, l'article 39.26 fa la mateixa disposició 
per als consells insulars, aixo ja no ti agrada lant que li rc
cordi, diu exactament el mateix article 39.26: "Coordinació 
hospitalaria la de la Seguretat Social inclosa de cara als 
consells insulars", i aquí, a l'hora d'amplíar xarxes hospita
laries, a l'hora de coordinar, els consells insulars, que a al
menys a aquest diputat li consti, no han estat gaire consul
tats i em pareix que no duen cami de coordinar res de res. 

En tercer punt, apart de l'Estatut d'Autonornia del 
1983 que acab de citar, un element fonamental és la Uci 
General de Sanitat. Aquesta Llei va voler ser respectuosa 
precisaaament amb els estatuts, i va voler que es respectas
sin les disposicions especials que els estatuts d'autonomia 
disposassin, si les disposaven, que és el cas del de les Illes 
Balears, en materia d'actuaCÍó deIs consells insulars, en ma
teria hospitalaria i sanitaria, concretament. L'article 42 dei
xa ben clar que tota llei s'estructura, aixo ho sap perfecta
ment, Sr. Conseller, que les comunitats autonomes assu
meixen el paper que fins a les hores havia tengut l'Eslat, 
ara bé, els estatuts són lleis organiques, no són lleis d'anar 
per casa, com aixo que es fa per aquí que, en horas 24, una 
cosa ho és i l'endema no ho és, sinó que són lleis solides, 
exígeixen rnolts de tramits, no basta amb els interessos per
sonals o familiars. 

La Uei General de Sanitat és una llei seriosa i que va 
voler respectar el dret deIs consells insulars a l'article 42 i 
va dir -vostes no ho varen acomplir gaire- que quant es dis
posi sobre l'organització del seu Servei de Salut s'hauran 
de tenir en compte les lleis, reglaments i normes de les co
munitats autonomes, les disposicions que eSlableixin els 
seus estatuts. 

El Pla d'ordenació sanitaria, que seria un elemenl cs
sencial a l'hora d'ampliar la xarxa hospitalaria de l'illa de 
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Mallorca i de les Illes Balears, en general és també un deri
vat per una part de les disposicions de I'Estatut, de la Cons
titució i també una aplicació de la Llei General de Sanitat. 

Finalment hi ha hagut la Llei del Servei Balear de Sa
lut, que la varem aprovar dia 15 de juliol del 1992; amb ai
xo l'edifici norma ti u, I'edifici legislatiu quedaria complet. 
Ara bé, si després de Constitució, després d'Estatut, des
prés de Llei General de Sanitat, després de Pla Director 
d'ordenació sanitaria i Llei de Servei Balear de Salut, ja te
nim la casa solida, ja la podem habitar, ja sabem on volem 
els hospitals concretament, ja sabem les prioritats. Tot aixo 
sera la resposta que ens haura de donar el Sr. Conseller 
perque, com més ens hem endinsat en aquest tema la veri
tat és que més confusió hi hem trobat. 

En primer lloc, hi ha un procés que vos tes el plantegen 
de manera inversa a com el planteja l'Estatut. El tema deIs 
hospilals que té el Consell Insular de Mallorca (Hospital 
General i Hospital Psiquiatric), logicament aquests s'han 
d'integrar dins aquesta xarxa hospitalaria de les Illes Bale
ars, els volen potenciar com a element del Consell o estan 
ja en mans de la Comunitat Autonoma? Consideren que ja 
són seus? Es negocia aixo? Les informacions que tenim és 
que hi ha un procés de negociació pero que és un procés de 
negociació que es [a al marge d'aquest Parlament. Aquest 
Parlament no ha rebut cap cOffiunicació que ens digui com 
esta el tema de l'Hospital General de Mallorca i I'Hospital 
Psiquü\tric; si hi ha unes contrapartides económiques, com 
funcionara, com incidira aixó dins la vida de la institució 
insular mallorquina. 

Per tant, tenim un tema amb un gran interrogant tot i 
que hem construH el gran edifici normatiu. Després, l'ele
ment central, que ha estat polemic, és el famós tema de les 
prioritats hospilaHlries de Mallorca. Bé, depen de la xarxa 
hospitalaria global que realmcnL vulguin plantejar. Si no 
han resolt el tema deIs hospilals del Consell Insular de Ma
llorca, si el negocien baix ma, si per una part tenen un hos
pital de signe quasi elitiste com pugui ser el loan March, si 
per 1'altra part en un moment determinat plantejaren unes 
prioritats en relació amb els dos hospitals de Mallorca, si 
havia de ser primer el d'Inca o el de Palma, avui es troben 
exactament amb la situació inversa. 

En que s'emparen? S'emparen en el tema que tenen la 
coordinació hospitalaria en les seves manso La coordinació 
hospitalaria, d'acord amb 1'Estatut, també la tenen o la po
den tenir els consells insulars, els quals no han estat en ab
solut consultats. Quins informes han demanat al Consell 
Insular de Mallorca, precisament, que és alla on hi ha la 
polemica, a l'hora d'ubicar els hospitals? Quins pronuncia
ments ha fet el Consell Insular? Quines funcions té el Con
sell Insular en aquesta materia avui? Com és possible que 
la prioritat d'un hospital a Inca o a Palma estigui en funció 
de si la iniciativa privada en un moment determinat estava 
disposada a tirar endavant amb l'hospital d'Inca, en un mo
ment determinat no hi esta i aleshores demanam a l'INSA
LUD que canvü el seu ordre de prioritats i alteri totes les 
previsions establertes. La pregunta seria, i amb aixo gairebé 
podríem tancar la qüestió, darrera tot el tema de l'amplia
ció de la xarxa hospitalaria i de les prioritats, que hi juga la 

iniciativa privada, que hi juguen les c1íniques privades a 
l'hora d'establir aquestes prioritats? 

A qui escoltam, als ciutadans o als interessos de les clí
niques privades? Perque és evident, fa dos dies una publica
ció que tracta molt bé la medicina privada acaba d'anunciar 
en portada que el segon hospital a Palma és un perill de 
mort -no es pensin que es posen per poc- per a les cJíniques 
privades i, aleshores, varem comen¡;ar a entendre tota 
aquesta gran polemica entorn a I'ampliació o no ampliació 
de la xarxa hospitalaria perque aquí ens temem, Sr. Conse
\ler, que en un moment en que I'Estat i tata Europa -per 
no dir gairebé tot el món- viu una crisi económica molt du
ra i a Mallorca molts de eiutadans ja han comen¡;at a tocar
amb les mans la duresa de la crisi, en un moment en que hi 
ha aquesta crisi económica molt forta i que la inversió cau, 
davant una inversió importantíssima plantejada -després li 
mostraré el volum que voste coneix en relació amb I'hospi
tal de Palma- com és possible que des de la ConselIeria no 
es doni un suport energic a l'ampliació de la xarxa hospita
laria de l'illa de Mallorca i s'aetui a remole d'interessos de 
clíniques privades. La inciativa privada era bona quan havia 
de fer l'hospital a Inca, quan es retira es demana que es [aci 
amb fons públics -I'INSALU D-, a Palma en el moment en 
que el grup de cHniques privades aixequen la bandera i di
uen que aixo és un perill de mon -revista Desarrollo de fa 
uns quants dies- aJeshores veim que la Conse\leria no té 
una actuació energica de cara a exigir que s'amplii la xarxa 
hospitalaria de-l'illa de Mallorca, que es faci aquesta gran 
inversió en materia d'hospitals, que és absolutament neces
sari per superar un endarreriment quant a llits, i es té una 
actitud fluctuant que ens pareix camplice d'interessos in
confessables. 

Nosaltres, Sr. Conseller, som aquí per defensar els 
drets a la salutque estableix la Constitució en l'article 43, i 
reclamam que- vostes, com a poder públic, garanteixin 
aquests drets i que no es deixin arrossegar per interessos 
privats per molt que ho dissimulin amb polemiques entre 
Inca j Palma, que aqueixa no és la qüestió. Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes grades, Sr. Pons. Té la paraula en representa
ció del Govern el conseller de Sanitat. 

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

Moltes grades, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. 
La veritat és que el debat que se'ns planteja en aquesta In
terpeHació ens pareix en bona part ociós i bizantí ja que 
bastaria amb remetre el Sr. Diputat interpe¡'¡ant al Pla Di
rector d'ordenació sanitaria, que ja es va debatre en el seu 
dia i ampliament en aquest Parlament i que esta publicat, 
com sap, per la nostra ConseIleria a les pagines 140 a 153 
del seu tom segon, hi estan c1arament i rotundament con
tengudes les previsions relatives a la xarxa hospitalaria de 
Balears, obviament incloses les de Mallorca, amb tal c1are-
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dat i precisió que sobra qualsevol discussió o debat a 
aquest respecte. 

El que poguem dir aquí després esta dit i signat per 
una comissió interinstitucional en la qual estavem repre
sentats endemés de la nostra Canselleria altres entitats di
rectament responsables i interessades en la qüestió com és 
l'INSALUD, com són els consells insulars, tots tres -inclos 
el de Mallorca, naturalment- i els ajuntaments de Palma i 
de Manacor. Aquest Pla, a més a més, es va sotmetre a un 
ampli debat en aquest Parlament. Aqul estan les claus i les 
previsions fins a l'any 2000 de les necessitats d'ampliació de 
la xarxa hospitalaria de Mallorca. 

Convendria que aquests que darrerament i amb reite
rada freqüencia i notable lleuregesa -diria jo- es manifesten 
sobre el tema de la xarxa hospitalaria del sector públic a 
Mallorca, llegissin abans les pagines d'aquest Pla i en espe
cialles que fan referencia a l'Hospital de Son Dureta (pagi
na 142), als nous hospitals (pagina 149) i sobretot a les 
conclusions (pagines 150 a 153). 

Crec sincerament que, llegit el Pla, res més s'hauria 
d'afegir fora que es vulgui jugar a una cerimonia de la con
fusió per desorientar el poble i per oposar-se sistematica
ment a les previsions del Govern balear amb estricte com
pliment del que es va decidir en organs de tan acreditada, 
profunda i amplia representació del poble balear, com els 
que varen debatre en el si d'aquesta institució o tal vega da 
el que es pretenia és generar una dinamica que distorsioni 
aquelles previsions per al final justificar amb una polemica 
creada artificialment la inacció d'aquells que ten en l'obliga
ció i la responsabilitat d'ajustar-se a aquelles previsions 
amb la seva obligada responsabilitat d'atendre l'assitencia 
sanitaria del nos tres ciutadans, és a dir, l'INSALUD, ja que 
vist l'exemple del que ha ocurregut en el cas de l'hospital 
de Manacor que, a pesar de les previsions contengudes en 
el Pla d'ordenació sanitaria, de les decisions preses per 
aquest Parlament com a organ maxim de representació i 
fins i tot pel clamor popular, han passat més de cinc anys 
per comen~r, si és que han comen~t les obres, incomplint 
nombroses promeses fetes per les més al tes autoritats de 
l'Estat: quatre ministres s'han pronunciat en prometre fins 
i tot dates per comen~r aquestes obres i cada vega da han 
estat incomplides, i que si al final s'arriben a complir tenen 
prevista la finalització per a l'any 1996, nou anys hauran 
passat. 

Vist aixo és obvi que qualsevol plantejament sobre al
tres hospitals públics a Mallorca per part de l'administració 
sanitaria estatal (INSALUD) soni a falta d'autenticitat si 
no a cerimonia de la confusió o a maniobra de dúyracció, i 
jo diria que a sarcasme, tal com sona. Malgrat aixo, i per 
respecte a aquesta cambra i a allo que representa recorda
rem que les actuacions que per pan de la Canselleria es 
pensen desenvolupar s'encaminaran sempre a exigir el 
compliment de les previsions contengudes en aquest Pla. 
Que amb la qüestió plantejada amb aquesta InterpeHació 
passen no només per la necessaria construcció i posada en 
funcionament de l'hospital de Manacor el més prest possi
ble, sinó també per a la construcció de l'hospital general 
basic d'Inca que presenta raons i característiques, volum de 

població, isocrones assitencials, necessitats, perspectives de 
futur, demanda de la població, molt similars a les que varen 
determinar la prioritat de l'hospital de Manacor. 

Posteriorment s'ha de considerar la construcció d'un 
segon hospital a Palma que s'haura de situar amb un marge 
d'entre 300 i 400 llits, depenem de les dimensions i serveis 
que ens doni definitivament l'hospital Verge de Lluch des
prés de ser remodelat, la influencia que sobre la demanda 
hospitalaria hagi ocasionat la cobertura hospitalaria deis 
sectors d'Inca i Manacor i del grau d'ampliació i cobertura 
de serveis que doni en aquell moment I'Hospital General. 

És evident que ningú en el Govern balear no s'oposa a 
la construcció d'un segon hospital a Palma, per contra es 
preveu la conveniencia de la seva construcció, pero respec
tant la planificació i les prioritats establenes pels órgans 
que tenen atribUIda la competencia, la representació en 
materia d'ordenació territorial i sanitaria a Balears, que no 
creim que es pugui discutir que indubtablement són el Go
vern i el Parlament, el Govern balear, naturalment. 

En aquest sentit és obvi que s'ha de tenir en compte 
per tots, fins i tot per l'administració sanitaria de I'Estat, 
les previsions que conté el nostre Pla d'ordenació sanitaria 
que, fins i tot, s retlecteixen en l'aspecte de la seva ordena
ció territorial en el Decret 34/87, en el qual s'estableixen 
els sectors sanitaris de Balears i es preveu en el seu artide 
7 l'existencia d'un hospital basic per a cada sector sanitari 
designat per la Canselleria, així com també que la Conse
lleria designara l'hospital regional o de referencia. A més a 
més, en el seu article 8 preveu que la ubicació geogrMica 
deis distints centres sanitaris així com la deis centres hospi
talaris de tot tipus que corresponguin als sectors sanitaris 
sera decidida en tot cas per la Conselleria de Sanitat i Se
guretat Social. 

Més endavant la disposició addicional 1 estableix que 
el present Decret contempla l'ordenació sanitaria territo
rial del sector públic, la qual és de plena aplicació. No hem 
d'oblidar que aquest Decret, a més arnés i per a majar ga
rantia del seu valor, va ser sotmes a informació pública, co
sa no freqüent en aquest rang jerarquic, durant més de sis 
mesos i es va aprovar definitivament sense cap oposició ni 
objecció respecte a aixó. 

Per altra part, la Llei General de Sanitat, en el seu ar
ticle 51 deixa clar que "la ordenación territorial de los ser
vicios será competencia de las comunidades autóno
mas." Aquesta afirmació competencial es rcforc;a amb el 
que s'ordena en l'anicle 41, que en el seu panlgraf primer 
manifesta que "las comunidades autónomas ejercerán las 
competencias asumidas en sus estatutos" i no podem oblidar 
que el nostre Estatut en l'anicle 11, com voste ha dit abans, 
diu que la Camunitat Autónoma té la coordinació hospita
laria inclosa la de la Seguretat Social. A majar abundament 
el referit anicle 41 diu, preveu que "las decisiones y actua
ciones públicas previstas en esta Ley que no se hayan reserva
do expresamente al Estado se entenderán atribuídas a las co
munidades autónomas." Aquesta Hnia inspira tota la Llei 
General de Sanitat que, en la seva exposició de motius, res
salta que "el eje del modelo que la ley adopta son las comuni-
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dades autónomas, administraciones, con la perspectiva terri
torial necesaria", més endavant ressalta que "es deseable ase
gurar una igualación de las condiciones de vida, imponer la 
coordinación de las actuaciones públicas, mantener el funcio
namiento de los servicios públicos sobre mfnimos uniformes. " 

Esta clar rotundament que les previsions sobre la xarxa 
hospitalaria a l'ílla de Mallorca que es contenen en el nos
tre Pla d'ordenaci6 s6n les que han de complir-se per totes 
ls administracions públiques sanitaries, també i sobretot 
per l'INSALUD, ja que estan avalades per raons jurídiques, 
legals i polítiques tan abundants i contundents com les que 
hem exposat fins ara. 

És necessari corregir en el possible les disfuncionali
tats i desigualtats territorials existents, que són tan negati
ves actualment per la part farana de Mallorca en l'ambit 
hospitalari, facilitar el compliment d'un deIs objectius prin
cipals de la reforma sanitaria en marxa a 1'Estat expanyol i 
també, com és logic, a la nostra comunitat: facilitar el ma
xim possible la proximitat i l'accés als ciutadans a l'adequa
da atenció sanitaria i per aixo a l'hora de les inversions sa
nitaries a realitzar s'haura de tenir en compte que es facin 
també, com diu la Llei de Sanitat també, per corregir desi
gualtats territorials i garantir la igualtat d'accés als serveis 
sanitaris públics, com es ressalta en la propia Llei de Sani
tat. 

Per tot aixo per la nostra part consideram que l'am
pliació de la xarxa hospitalaria de Mallorca s'ha de produir 
amb les següents accions: primer, construcció i posada en 
funcionament en un termini el més breu possible, de l'hos
pital de Manacor, aquesta com a primera condició, i ens 
preocupa a més a més el retardament que duu; segona, 
construcció d'un hopsital b:lsic a Inca, ja que té les matei
res característiques la regió que s'ha dit anteriorment; ter
cer, desenvolupar la Llei del Servei Balear de Salut quant 
que fa referencia a la integració de I'Hospital General de 
Palma dependent avui del Consell Insular de Mallorca que, 
conjuntament amb l'hospital Joan March, integraran un 
hopital general basic, al qual s'adscriuran un nombre de 
ciutadans d'un o dos sectors i quart, la construcció del se
gon hospital de Palma que, segons les previsions, tendra 
entre 300 i 400 llits, i una vegada finalitzada la remodelaci6 
de 1'hospital de Son Dureta. 

És a dir, que mentre que no es demostrin raons de ma
jor pes i justícia tecniques, economiques, sociologiques, i/o 
poHtiques, hem de mantenir les previsions del Pla d'arde
nació sanitaria que rotundament declara que si no sorgeix 
alguna raó sanitaria greu no s'han de modificar les priori
tats exposades aUa. 

De totes maneres, per part -perdó, Sra. Presidenta- de 
la nostra Conselleria i a pesar de tot el que s'ha dit ante
riorment no volem adoptar postures tancades, inflexibles. 
Poden sortir molts de processos com és per exemple la SI
DA, l'envelliment de la població, la disminució de la natali
tat, etc. que puguin determinar unes altres propostes. L'a
provació de la Llei del Servei Balear de Salut presenta as
pectes tan innovadors sobretot en materia de gestió assis
tencial que possibiliten quasi qualsevol forma de gestió. 

Per altra part, per a aquelles comunitats autonomes 
com la nostra que no han rebut les transferencies d'INSA
LUD la coordinació sanitaria es realitzara mitjam;ant una 
comissió mixta entre I'Estat i la nostra comunitat autóno
ma prevista en la Llei General de Sanitat. Aixo és claríssim, 
la coordinació, apart que sigui una !lei organica l'Estatut, 
voste sap que la Llei General de Sanitat és basica i diu que 
aquesta coordinació hospitalaria s'avanc;a fins i tot a I'Esta
tut, diu: "es realitzara mentre no hi hagi una transferencia 
d'INSALUD mitjanc;ant aquesta comissió." 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Li prec que acabi, Sr. Conseller. 

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

Gracies, no és un argument valid que qui paga mana, 
com ens ha dit en qualque comissió l'INSALUD. El Tribu
nal Constitucional crec que ja ha desqualificat aixo. Volem 
nous hospitals a Mallorca, el que no acceptam és que se'ns 
imposin per raons de poder, de c\ientelisme polític o de 
concepcions ideologiques sanitaries ja passades de moda. 
Volem que es respectin al maxim les nostres institucions i 
les nos tres competencies i per aixo lluitarem. En definitiva, 
quan resulta que la Ciutat de Mallorca representa el 53% 
de la població de l'illa de Mallorca i que el 98'5% deis llitL 
hospitalaris es concentren en la capital es descobreixen dis
funcions tan profundes que el camf de la lógica i de la ra
cionalitat que són, com tantes vegades, els elementals ca
mins de progrés. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Per fixar la posició pel Grup 
Parlamentari MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Pascual i 
Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. L'any 1987 10ts re
cardarem una multitudinaria manifestació que va acabar 
davant el Govern Civil de tota la comarca de Ilevant, una 
manifestació que pens que després de la de l'autonomia de 
l'any 1978 i a la millar de la del 14 de desembre, ha estat la 
més grossa que s'ha fet mai a Mallorca. Es rec\amava un 
hospital, I'hospital de Manacor, i el delegat del Govern, 
aleshores el Sr. Martín Plasencia, va sortir al balc6 i va dir 
que hi hauria hospital. 

La realitat és que malgrat aquesta manifestació popu
lar tan important encara no sabem quan tendrem aquest 
hospital i només s'han fet uns petits moviments de terres 
en el solar. Per tant, aquesta InterpeHació per part del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, s'ha de dir que des del 
seu partit i des del Govern de Madrid al qual dóna suport 
aquest partit, com malt bé ha dit el conseller, no ha estat 
precisament l'actuació del Govern central, no ha eSLat 
exemplar sinó que, francament, jo he de subscriure les pa-
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raules del conseBer quan diu que aquesl Govern -no record 
les paraules que ha emprat- ens passa amb cant;Ons. 

La segona cosa respecte de la polemica de si hospital 
públic o hospial privat, crec que s'ha de remarcar que el Pla 
d'ordenació sanitaria es va aprovar l'any 1986 per unanimi
tat, com també s'ha dit, com molt bé ha explicat el conse
Ber, i que després es va signar, es va constituir una comissió 
interinstitucional on hi ha l'INSALUD, ajuntaments els 
consells, etc. Ningú no va discutir l'ordre de prioritats en 
aquell moment. Llavors, per que, Sr. Pons, avui ens diu que 
si hospitals públics, que si hospitals privats? Per que? Quan 
es va establir l'ordre de prioritats l'any 1986 o 1987 no hi 
havia aquesta polemica, tothom hi estava d'acord. 

Aixo no vol dir amb el que el que he dit fins ara que 
ens hagim de quedar així, de qualsevol manera, o sigui, sen
se fer res, perque i aixo és una pregunta que faig tant a l'in
terpeHant com al conseller, es diu que si no acceptam fer 
un hospital a Palma en aquests moments l'INSALUD no 
invertira res a les IIles Balears. Aixo jo ho he sentit de 
fonts de solvencia no fa més d'una setmana o no fa més de 
deu dies. Per consegüent, jo deman al Sr. Pons, que és del 
Partit Socialista i que per tant té bona informaciÓ, i deman 
al conseller, per un altre costat, com a represenant del Go
vern balear, a veure si és veritat aixo. 

Aquesta pens que és la pregunta més important que 
ens podem fer avui, aquí, perque realment, com ha dit el 
conseller, no hi ha d'haver una postura tancada, és cIar que 
hem d'intentar que tenguem els hospitals que en mereixem. 
Francament, res més sinÓ que amb el Pla d'ordenació sani
taria, encara que cap deIs del Grup MIXT, com a tal, no hi 
varem participar sí que en principi die que la descentralit
zació ens pareix bé pero que també pensam que els hospi
tals fan falta tots, és a dir, que nosaltres no podem esperar 
deu anys a tenir un segon hospital a Palma, sinó que és ne
cessari comen<;ar-Io ja. Per tant, jo preguntaria a veure com 
esta el tema, és la pregunta concreta que he fet i a més a 
veure quins terminis hi ha per a construcció deIs hospitals 
que ens falten a l'illa de Mallorca. 

EL SR. PASCUAL: 

Pel Grup Parlamentari PSM i EEM, té la paraula el 
Diputat Sr. Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. La veritat és que malgrat no era 
el PSOE el Grup que en temes de sanitat pública a Balears 
pugui tenir iniciatives massa glorioses i positiv~, perque 
s'ha demostrat en deu anys que no les ha tengudes, la veri
tat és que cree que és bo que debatem el tema i és absoluta
ment positiu, perque la manca de recursos i d'inversions en 
sanitat en aquesta terra sÓn urgents. 

En aquest sentit la primera pregunta que s'ha de fer és 
obvia: que és el que hi ha pressupostat per al 1993 per a la 
sanitat pública a Balears? És una bona pregunta que, per 
ventura, el PSOE o el conseller ens la podrien dir, i ens 
avan<;a.m, ja quan hi havia u.n ministre mallorquí d'UCD es 

va dir que estava pressupostat I'hospital de Manacor, un 
poc abans de les darreres eleccions de l'epoca d'UCD; aixó 
era mentida, no era veritat, el ministre, el Sr. Rodríguez 
Miranda, era una maniobra preelectoral o electoral; la veri
tat és que a hores d'ara -i ja s'ha dit peró es pot reite
rar- l'hospital de Manacor no s'ha comenc;at, aquesta és la 
realitat i només s'han mogut les terres. 

Sr. Vidal, senador d'aquesta comunitat, d'aqucst Parla
ment, l'emplac;am perque en els pressuposts del 1993 hi ha
gi l'hospital de Manacor i hi hagi el segon hospital de Pal
ma i la remodelació de Son Dureta, l'emplac;am, ho esmeni 
si en els pressuposts no hi és, pressupost presentat aquesls 
dies pel Sr. Solchaga. 

Dit aixo és més que evident que a hores d'ara els rep
tes de manca de recursos i d'inversions sÓn evidents. Nosal
tres creim que hi ha hagut aquests mesos uns debats, ens ha 
sabut greu cert to i cenes maneres del debat perque potser 
hi hagi hagut una certa confusió i un conjunt de malente
sos. Nosaltres creim, a hores d'ara, que s'ha de tenir una in
formació precisa del que l'Estat fa comples invertir a Balc
ars i de com fa comptes que es gestioni la sanilal pública, 
és a dir, com fa comptes que s'acompleixi \,"informe Abril 
Martorell" respecte de la gestió. Aquest és un tema lambé 
prou important perque davant unes normes del Govern de 
I'Estat precises la veritat és que o han de ser rectificades i 
discutides si cal, pero han de ser tengudes molt en compte. 

En aquest sentit la nostra visió del problema passa 
pels següents trets: el primer de tots és que l'hospital de 
Manacor es comenci i s'acabi el més aviat possible i en se
gon lloc és la simultanei'tat a les actuacions que el mateix 
conseller ha anunciat. Nosaltres creim que a hores d'ara 
per ventura el Pla Director sectorial d'ordenació sanitari ja 
s'hauria de modificar en una serie d'aspectes perque han 
passat sis anys practicament -o cinc- i anam cap al que fa 
sis, creim en conseqüencia que han passat coses i bé diu el 
conseller quan parla que l'hospital de Manacor no esta co
men<;at, el basie d'Inca no té ni el solar ni esta pressupos
tat, és veritat que el de Palma té el solar perque I'Ajunta
ment el té aprovat pero que nosaltres sapiguem no esta 
pressupostat, Son Dureta no s'ha remodelat i per altra ban
da i hi ha una lentitud desesperant respecte del tema de 
I'Hospital General, la seva transferencia a la Comunitat i al 
mateix temps ens queda una mica pendent el lema del Psi
quiatric, del qual no se'n parla pero jo supos que és perque 
ningú no vol la competencia de l'Hospital Psiquiatrie o al 
menys em tem que tothom desitjaria que fos d'un altre. 

Aleshores, a nosaltres ens pareix que a hores d'ara les 
prioritats sÓn cIares, falten recursos, falten inversions i fal
ta tant aquest segon hospital de Manacor com el d'Inca b;l

sic, com el de Palma, falten els tres indubtablement i, pCf 
altra banda, ens pareix que ja seria hora, per ventura, de 
modificar aquest Pla Director sectorial perque entre altres 
qüestions ni s'ha remodelat Son Dureta -així com estaven 
les previsions inicials- ni tampoc la població no s'ha man
tengut estatica. En aquests cinc anys hi ha hagut canvis po
blacionals, aixo és indubtable, hi ha un creixement a Calvül, 
un creixement a Llucmajor, un creixement a Marratxí, un 
creixement a Bunyola i Puigpunynet; hi ha unes actuacions 
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de I'INSALUD en marxa a centres de salut basics amb uns 
resultats determinats, en aquest sentit sí que creim que hi 
ha hagut resuItats positius respecte de la gestió de l'INSA
LUD i, en definitiva, ens pareix que ja hi ha coses que 
aconsellen una modifica ció a favor de la simuItanei:tat d'ac
tuacions i no amb una cosa darrera l'altra molt espaiades, 
pero és ciar, la clau del tema sempre és la mateixa: els re
cursos i les inversions; per aixo la pregunta continua sent la 
mateixa: el 1993, que hi ha invertit a Balears en sanitat pú
blica ? 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MESQUIDA I GALMÉS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé, no sé, quan em 
varen !liurar, quan em varen dir que em fes carrec de la de
fensa d'aquesta Interpel·lació sobre l'ampliació de la xarxa 
hospitalaria a l'illa de Mallorca jo no ha vaig entendre, la 
veritat és que no vaig entendre com es presentava aquesta 
InterpeJ.lació, perque jo pensava que tots els grups polítics 
que hi ha dins aquesta cambra estaven totalment assaben
tats de quina era l'aprovació de l'ampliació de la xarxa hos
pitalaria. L'any 1986 es va aprovar el Pla Director d'orde
nació sanitaria i aquest Pla Director ho diu ben clar, si el 
Pla Director ho diu ben clar, per tant aixo és el que s'ha de 
fer amb l'ampliació de la xarxa hospitalaria a l'illa de Ma
llorca. És ciar que la postura del nostre Grup és de donar 
suport a la política del Govern balear, pero és que no no
més és de donar-li suport perque sigui el Grup que dóna 
suport al Govern sinó que li hem de donar suport peque ai
xo són faves comptades, senyors, set n'han entrades i set 
n'han de sortir. Hi ha un Pla d'ordenació sanitAria previst i 
aquest Pla s'ha de complir. El Pla diu en la seva pAgina 149 
que fora que hi hagi una raó sanitaria greu s'ha de complir 
aquest Pla que es va establir, i aquest Pla és claríssim, tots 
el coneixeu, molts deIs diputats que hi ha aquí dins érem 
aquí quan es va aprovar. 

Per tant, jo cree que la InterpeHació aquesta realment 
sobrava, jo cree que el que hauríem de fer avui, en aquest 
moment, és interpeHar el Govern central perque no ha co
menc;:at I'hospital de Manacor. Jo m'he preocupat avui a les 
tres i mitja del capvespre de passar-m'hi a veure si ja I'ha
vien comenc;:at perque he dit: si l'han comenc;:at avui al
menys dins la Cambra podré dir que han comen~t l'hospi
tal de Manacor, i fins a aquest moment no l'han comenc;:at. 

Senyories, és de vergonya el que passa amb l'hospital 
de Manacor. Han passat cinc ministres pel Ministeri, tots 
l'han promes, el farem, el farem, el farem, pero l'hospital 
de Manacor no es fa, i cree que si ana m així d'aquí a l'any 
2000 l'hospital de Manacor no estara fet perque pareix que 
hi ha una atonia, hi ha una passivitat i hi ha una falta de 
voluntat quant a la construcció d'aquest hospital que, avuí, 
si s'hagués fet tal com se'ns va promelre en el seu dia l'hos
pital de Manacor estaria fet pen) no estA ni comen~t, se
nyors. 

Per tant, nosaltres donam suport a la política del Go
vern i creim que l'ampliació de la xarxa hospitalaria passa 
per el compliment del Pla Director d'ordenació sanitaria 
que és ben clar i que diu que s'ha de fer l'hospital una vega
da feta la sectorització de Palma i en haver englobat I'Hos
pital General, l'hospital Joan March í, a la vegada, el Psi
quiatric, dins el sector quatre, una vega da sectoritzada Pal
ma, acabada la reforma de Son Dureta ( ... ) sabrem el nom
bre de llits de que disposam. S'ha de comen~r per fer 
l'hospital de Manacor, que hauria d'estar fet, ho repetesc i 
faig émfasí en aixo perque realment els de la comarca de 
llevant estam, no vull emprar la paraula enfadats, pero ens 
pareix que ens han fet una presa de pel, em pareix que 
aqueixa és la paraula. Posteriorment ja que la comarca 
d'Inca reuneix més o manco les mateixes condicions que les 
que reuneix la de Manacor fer I'hospital d'Inca, i lIavors, 
una vegada vist l'impacte que té l'hospital de Manacor i 
l'hospital d'Inca sobre el nombre de llits que afecten l'iIla 
de Mallorca, llavors construir el tercer hospital del polígon 
de llevant. Res més, moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Mesquida. Pel torn de replica, té la parau
la el Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

-
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller, gra-

cies per la seva informa ció pero Ji he de dir que poques co
ses noves m'ha dit, al final alguna bastant interessant que 
després li comentaré. 

El Pla Director d'ordenació sanitaria pagina tal i se
güents el tenc aquí, l'he llegit perfectament de cap a peus 
unes quantes vegades, pero voste també em recorda les co
ses que li convé, i vos te, a aquest Pla, qua n no s'havia pro
duH la circumstancia de la retirada de la iniciativa privada 
que voste deia que era meravellosa, que faria més via que la 
iniciativa pública, símbol d'inefiCllcia a Manacor, etc. 

D'acord, Sr. Mesquida. Jo llament que a Manacor no 
puguin anar a l'hospital pero i aquella iniciativa privada 
meravellosa que ens defensava el Sr. Conseller i que no, 
que alla el públic no es fiqui, el privat fara més via, estara 
fet abans que el de Palma, simbol de modernitat i, és cIar, 
vos te, aleshores deia que el de Palma s'havia de fer públic, i 
diu en el proleg, quan el va escriure l'any 1989, presentació 
-perdó- d'aquest Pla que esta aquí, diu: "també es preveu 
un nou hospital a Palma de Mallorca ubicat a la zona de 
llevant de la capital, que permetra, etc., etc." 

Era aquest, era aquest en el moment en que va redac
tar la presentació del 1989 voste tenia interes que la pan 
pública assumís el de Palma, pero jo li he explicat un poc la 
historia: la inicitiva privada es retira i voste vol que s'alte
rin les prioritats, que ens anem a Inca i el faci l'INSALUD, 
etc. Pero s'oblida que l'hospital de Palma no és simplement 
una idea en el vent, aixo és tot el projecte, és una primera 
aproximació a a110 que serA aquest hospital, sí senyor, hi es
tA bastant detallat i també té informacions en la introduc
ció que voste, com que no li convé, no me les recorda pero 
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jo li les recordaré. 

Diu que el Ministeri de Sanitat í Consum va decidir el 
novembre del 1987 la construcció de l'hospital de Manacor, 
que és el que diu el Sr. Mesquida, etc .. Diu el juny del 1989 
que va decidir la del segon hospital de Palma amb l'informe 
favorable de la Comissió de Planificació Hospitah\ria crea
da per la Comissió de coordinació Ministeri de Sanitat i 
Consum-Comunitat Autonoma de les llles Balears. Per 
tant, segons quines rondalles no ens les conti, perque hi ha 
els sentiments que vostes han donat i ara voste ens diu que 
l'únic que hem de fer és complir el Pla. 

Jo recordaré aquella frase -esper que no s'ofengui nin
gú d'aquí, de la professió- que diuen a la pagesia, que tot 
estava cIar fins que va arribar el misser, i en aquest cas tot 
estava ciar fins que va arribar el conseller; i és cIar, resulta 
que teníem un Pla que era molt clar, que hi havia d'haver 
hospital a Inca i hospital a Palma, el de Manacor ja el do
nam per suposat, bé, es fara, no hi tengui cap dubte perque 
té el nostre suport, no es preocupi, pero en el moment en 
que li falla la iniciativa privada voste ens gira totalment 
l'estrategia i ens diu: hospital de Manacor, hospital basic a 
Inca -q.ue l'ha de fer evidentment l'INSALUD- i llavors ja 
comenc;a a allargar el de Palma, més enrere, més enrere, 
Llei de Servei Balear de Salut a aplicar, Hospital General 
de Palma integrat amb el Joan March i aixó és tot. 

Aquesta és la solució que tenen per a Palma? 1 amb 
l'Hospital Psiquiatric, que passa? Que la gent que té pro
blemes mentals no interessa, només interessa l'Hospital 
General, per una cosa, perque aquest hospital, que era un 
hospital bastant tercermundista, va ser objecte d'una refor
ma molt ben feta i de la qual vostes despres s'han aprofitat, 
perque vostes no l'han creat, a aquest hospital, a vostes els 
ínteressa la part bona del Consell i la part conflictiva, els 
"locos", popularment dit així, fora; a voste li interessa el 
que és bo. Finalment, un hospital a Palma, pero petitet, i 
en quart lloc no molestar les cllniques privades que, a vos
te, li exerceixen una pressió molt important sobre la Conse
Heria, i aquest és el joco Després en la moció ja debatrem 
alguns elements polemics que poden haver sortít sobre el 
tema d'aquests dos hospitals. 

Em permetí, Sr. President, comentar una mica les re
flexions que han fet el Sr. Pascual, del Grup MIXT, i el Sr. 
Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pons, era en tom de fixació de posició i no tenen 
possibilitat de contrareplica, només la té el consefter; aixo 
ho dic perque ho tengui presento 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sí, procuraré no crear polemica. Jo els voldria dir que 
quan es dírigeixin al Govern central, sigui el grup que sigui, 
jo pregaria que ho facin arribar a les Corts Generals per
que el Govrn central aquí no és present, no cree que hi ten
gui cap representació, el Grup SOCIALISTA no esta aquí 
per defensar ní atacar ni mantenir-se neutral en materia del 

Govern central, per tant, el problema és que ho canalitzin a 
través deis grups del Congrés de Diputats. 

El tema de sí no s'accepta Palma, si no s'aecepta Palma 
no hi haura un hospital. El problema jo ere e que és mol! 
senzill, en un moment que hi ha una recessió d'inversions, 
que es fa un retall important de la despesa pública perque 
no hi ha recursos, és logie que una comunitat autonoma 
que no manifesta un interes per una obra de molts de mi
lers de milions de pessetes pugui perillar, entre altres coses 
perque la Comunitat Autonoma no li dóna el seu assenti
ment, com acaba m de veure; l'hospital de Palma -ho recor
di, Sr. Pascual- queda dins l'ordre de prioritats que ha Cixat 
el Sr. Conseller en el quart lloe, és a dir, en el darrer de 
tots. 

Bé, el tema en qüestió d'iniciatives glorioses i positi
ves, jo cree, i si em permet, Sr. Serra, el Grup Parlamentari 
SOCIALISTA en aquest Parlament vol clarificar i raeiona
litzar una polemica que consideram totalment absurda i ri
dícula, és el tema de les prioritats hospitalarites a Mallorca, 
que s'ha arrossegat tots aquests mesos. Hi ha unes priori
tats objeetives i record unes paraules, no sé si molt glorio
ses, del portaveu del Partit Popular d'ahir, el Sr. Gonzalez i 
Onea, la forc;a dels fets, si aquest raonament fos possible la 
forc;a deIs fets, no ho sé, pero el pes del nombre i de les ne
cessitats sanitaries indiquen que la raeionalitat estableix 
unes altres prioritats que les fixades pel Sr. Conseller, i si 
evidentment s'ha de reformar el Pla, perque aixo fos una 
vulneració d'un document-polític que ha perdut la seva vi
gencia, és més facil canviar un pla que canviar un país i, Sr. 
Conseller, si fa falta, canvíem el Pla perque al país, em pa
reix que les necessitats sanitaries amb l'ordre de prioritats 
que vos te li ha fixat, no es resolen pero en tot cas deixarem 
alguns elements per a la moció que hi haura el proxim dia. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Pons. Pel tom de contra replica, té la pa
raula el Conseller Sr. Olivero 

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

Gracies, Sr. President. Primer de tot voldria contestar 
al Sr. Pascual, sobretot ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Oliver, perdoni, pero la contra replica és a la inter
venció del Sr. Pons. EIs altres grups únicament fixen posi
ció, no creen polemica. 

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

D'acord, Sr. President. Ha estat tan pobra que té poca 
res posta. És a dir, no som jo qui ha posat unes prioritats, 
les ha posades aquest Parlament quan va aprovar un Pla 
d'ordenació sanitaria, que en la pagina 149 i següents mani
festa quines són aquests priorita~s, de tal forma que q'!i lla-
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vors era portaveu del seu Grup, el Sr. March, i consta en el 
Diari de SessioflS, demana que es creIn unes prioritats ies, 
VOSI~ només han Ilegil la pregunta peró no la contesta, és 
a dil' , per qu.~ les Ilem de crear si en e l Pla ja estan posades 
aquestes prioril3lS? J les prioritats d'aquest Pla estan en les 
conclusions i el que es necessita per hospital. 

La cerimonia de la confusió ja és massa, i m'hi veu 
rnesclarll la iniciativa privada pero, esc 1ti, quan he defen
sa l jo en aques ta cambra la iniciLiva privada? La qual em 
parcix l\1oll bona per allra part, quan I'he defensada? Cu
riosament fa una selma na justa el secrelan d'estal de Plani
ficació Sanitaria del Ministeri de Sanitat va venir a Palma a 
entrevistar-se amb mi pero justamem el vespre abans es va 
entrevistar amb tots els amos de clfniques privades pero jo 
no hi era, hi era el segon del ministre enlrevistant-se amb 
ells i els feia ofertes sobre per qu~ no duien la gestió de 
l'hospital de Manacor, pero no som jo, és el seu Ministeri, 
perdoni, jo no l'he defensada maí aquí i quin inter~ hi puc 
tenir jo?, quin inter~s hi puc tenir? 

M'han mo Ira l un lJibre sobre aquesl nou hospital d 
Palma. Jo Ji expUc~ré la his loria d'aixó, perqu~ aq ueslllibre 
l'hcm de mirar conjun lamenl amb alu'es dos Ireballs pubU
calS: un I'any 1982, on hi ha una signalura d'aqueslS lecrti.CS 
que esta en lOlS lres lreballs i.a més a més en I'aprovació 
del Pla d'ordenació sanitaria; ja és un poe surrealista aixo 
peró la maleixa signatura d'un lCenic seu d'INSALUD esta 
en els quatre lIocs. 

L'any 1982 es publica un llibre: Mallorca, un pla de sa
lut, publicat i patrocinat pel Centre d'Estudis Socialistes 
Gabriel Alomar, prologal per qui avui és presidenl del par
lamenl, e l Sr. Feli.x Pons. Jo li he llegil al final de la meya 
inLerven~ió un paragraf d'aquest proleg on diu: "quan resul
ta que la Ciulal de Mallorca representa el 53% de població 
de l'ilIa de Mallorca i que el 98'5% deis llits hospitalaris es 
concentren a la capital, etc., etc. es descobreixen disfun
cions tan prot'undes que el camr de la lógica í la racionalital 
són, com laoles vegades, e ls elementaIs camins del pro
grés". Aquesl maLeix Ilibre diu: "donada la gran concentra
ció de Uils a Palma a I'[ndex de llilS pe!' mil babilants varlen 
subslancialment mentre Pa lma té un {ndex de 7'09 lIits ( ... ) 
per mil habitants la resta d'ilJa només arriba a 0'1." Aquesl 
maleix llibre la mbé diu quines són les estimaeions de ne
cessitats hospitalaries: comarca de Manacor, comarca d'In
ca. A la comarca de Palma la posa també en darrer terme, 
exactament igual que el nostre Pla d'ordenació sanitaria. 

Llavors aixo éra el 1982, el 1987 aquest Parlament 
aprova un Pla d'ordenació sanitaria on s'estableixen priori
tats i per aixo des d'aquf varem exigir el de Manacor i el va
rem fer, i el varem fer gracies a aquesl (>la, i d'aixo SOn les
timonis tots els qui estan assegurs ag ur que en aquell mo
ment hi eren, pero és que, a més a més, agues l Pla esté\ sig
nat, i no és veritat que no s'hagi n conSlIllats els consclls in
slllars perqu~ hi va haver una comissió que vetlava per 
aquesl Pla, una comissió que va sonir.del si d'aqucsl Parla
ment, que e l va signar i diu: "Els membres de I'cquip redac
l · r han info nnal davanl la Comissió quantes vega des han 
estat requerits per a aixo, havent informat en el transcurs 
de les sessions sobre. totes les qüestions que els han estat 

plantejades" i a més a més diu: "presta especial 8tenció l'ex· 
tensió de l'assist~ncia primaria a lotes les poblacions de les 
nos tres TIles í fins i tol assenta les bases pe r a la descenua
lització hospitalaria de Mallorca alenuam la macroceflllica 
concentració de recursos actuals", aixo ho signa un deis t~c
nies que signava aquest Pla. 

Aquest mateix t~cnie, l'any 1987, escriu un estudi per a 
l'LNSALUD de necessitats hospitalaries a l'illa de Mallorca 
per enfrontar-se a la decisió d'aquest Parlament que llavors 
era molt ferma, potser més que ho és ara. Per enfrontar-se 
a aixo escfÍu un estudi i diu: "no és veritat que faeí falta el 
de Manacor, a Mallorca només hi ha una necessitat de 350 
llilS i a més a més han d'estar ubicats a Palma." Aixo deia 
aquest estudi, i diu: "s'ha de fer un estudi funcional d'a
quest hospital d'aquesl hospital de 350 llits" i surt aixo que 
vost~ ens ha mostral que és I'estudi funcional que sun d'a
queix treball i ens surten 600 lHLS quan duranl aq uest 
temps se n'han fel o se n'han aproval 200 a Manacor deIs 
gua ls n'han tel 100 al Joan March. Aixo no és que ha ven 
gut e l conseller j ho ha espenyat, prelenen espenyar-ho 
quan aqul h bav(em aproval en lre LOlS, i na LUralmcnt que 
l'Hospilal General no j'hem fe l oosallres, és del egle XIV, 
Sr. Darnia Pons, vost~ bo sap més que jo, passa gue la rc
forma que varem fer, quan a qualcuns del serveis d 'espe
cialitaLS només hi ha un metge, coro vol fer guardies? Com 
vol atendre 24 hores? E l varem convenir en un annex de 
Son Dureta, que és distint. Gracies. Sr. President. 

IILl).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.GE NÚM. 
2127/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
PSM 1 EEM, RELATNA A COMPLIMENT DEL DE
CRET 100/1990. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Oliver. Passam al punt tercer de I'Ordre 
del Oia corresponent a proposicions no de IIei, i comen~
rem per la 2127, presentada pel Grup Parlamentari PSM 1 
EEM, relativa a compliment del Decret 100/90. Té la pa
raula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Instar el Govern 
perque doni compliment a allo que elI mateix ha establert 
és una de les tasques més poc gratificants de les que com
peteixen a l'oposició parlamentaria. Ho creguin o no, per al 
Grup Parlamentari PSM i EEM és ben desagradable tornar 
a aquesta tribuna per en~ima vegada a exigir més sensibili
tat del Govern cap a la política de normalització lingüística 
i concretament per recordar l'incompliment del Decret 
100/90, que regula l'ús de les llengües oficials de l'Adminis
tració de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. 

És evident que el desplegament de les lleis no es pOl 
entendre únicament com l'exercici automatic del que aque
lles disposen i que una volta dictades les disposicions de 
que es tracti un es pot posar a jeure conven~ut que una vol
ta s'ha aprovar la llei i els decrets que la desenvolupen s'ha 
aconseguit ja l'objectiu que es perseguia amb la seva pro
mulgació. La situació de desavantatge social de la llengua 
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catalana en relaci6 amb la castellana a les Illes és el que ha 
obligat les institucions a realitzar una tasca de normalitza
ci6 lingüística. 

El Decret 100/90 preten regular fins a les darreres con
seqMncies -diu- el que estableix la Llei de normalitzaci6 
lingüística pel que fa a l'ús del catala per part de l' Adminis
traci6 publica de la Comunitat Autonoma. L'incompliment 
d'aquest ha fet, no obstant aixo, que de forma més o manco 
periOdica ens vegem obligats a compareixer, a reclamar-los 
el que és la primera obligaci6 de tot govern: complir allo 
que estableix com a norma per als altres ciutadans. El caLa
la, Sres. i Srs. Diputats, és cada dia més poc parlat dins la 
nostra societat, i a<fo no és fer cap dramatisme, s6n dades 
que el propi servei d'estadística del Govern ha facilitat i 
s'imposa una actitud de fermesa per part de l'Administra
ció si és que es vol redre<;:ar aquesta tendencia i es vol ac
tuar amb coherencia amb el que disposa l'Estatut i amb el 
que aquest Parlament ha aprovat de forma reiterada. 

El desinteres del Govern, no obstant aixo, per aquesta 
qüestio ens ha fet afirmar més d'una vegada des d'aquesta 
tribuna que aquest Govern no té una política lingüística i 
obviament no té cap interes en dur a terme cap programa 
sincer de normalitzaci6 de l'ús de la nostra llengua. Des 
deIs propis escons del Govern d'aquesta cambra s'han cui
dat de deixar entendre que a0 de la normalitzaci6, si és 
que existeix, deu ser cosa de la Conselleria de-Cultura i 
conc!etament fins fa ben poc cosa de la consellera de nor
malització, avui asseguda en un altre escó. 

Com si en qüestions com aquesta un govern pogués 
funcionar amb compartiments es tanes , amb conselleries 
normalitzades i amb altres sense normalitzar, i dins d'elles 
amb departaments on es compleix el Decret eSlllentat i al
tres on no volen ni sentir-ne parlar. De tal manera que 
mentre la consellera, la cessada consellera, impulsava la 
signatura d'un pacte lingüístic amb les més importants ins
titucions d'aquestes Illes on s'estableix el compromís -i ci
taré textualment-: "el compromís d'intensificar els seus es
for<f0s en el si de les respectives institucions per donar 
compliment total en el termini més breu possible de les dis
posicions de la Llei de normalització lingüística en tot allo 
que és competencia i responsabilitat de cada institució" po
sin atenció "puguin de servir de model i estímul a les insti
tucions cíviques, culturals i als ciutadans en general", men
tre el mateix Govern del qual ella formava part destacava 
per fer tat el contrari. 

El catahl, feina de tots, Govern balear, la esencia de la 
vida. Efectivament, si les mateixes institucions n9 complei
xen les normes en materia de normalitzaci6 lingüística dins 
la seva practica administrativa en les relacions que mante
nen amb les ciutadans ja en podem fer ja de campanyes. la 
ens podem escanyar intentant que el catala sigui realment 
feina de tots . Per comen<f3r el catala no és la menys feina 
de tots, els membres del Govern i així fa molt mal conven
cer. 

Quines calorades no devia tenir la consellera qua n al 
cap d'un any d'haver signat un decret que estableix que els 
anuncis públies i publicitat de tota mena que procedeixi d~ . 

l' Administració de la CAlB i deIs organismes que en depe
nen s'ha de fer en catala a les Illes Balears, obria les pagi
nes de la premsa i es trobava amb el segell de la Conselle
ria de Sanitat i el nom ben subrallat de Govern balear baix 
d'un immens "¿Produce angustia el exceso de ambición?", i 
que consti que he triat l'anunci sense segones intencions o 
quan descobria que "el 70% del cuerpo humano es sólo a
gua", un anunci per cantar les exce¡'¡encies de la política de 
sanejament, no per avisar de res a ningú que pogués no en
tendre el catala. 

En qualsevol cas, si I'objectiu perseguit així ho exigeix 
i, com a cosa excepcional, el Decret de que analitzam l'in
compliment estableix la possibilitat d'anunciar en castella 
evitant pero la doble versió simultania del mateix text, co
municat de la Conselleria de Treball i Transports, Govern 
balear. Impresos, documents, s'han de oferir en llengua ca
talana cuidant que a petició de l'interessat es pugui també 
oferir en castella: IFEBAL, "tarjeta de honor per al diputa! 
y acompañante." 

1 és cert, Sres. i Srs. Diputats que no tot el Govcrn ha 
actuat amb la mateixa actitud, conselleries com és la d'A
gricultura i la de Cultura han fet esfor~os per normalitzar
se encara que alguna empresa que en depen resti enfora en
cara d'aquesta normalitat: "El presidente del Consejo de Ad
ministración del IBABSA, don Pedro 1. Morey i Ballester le 
convoca a la reunión del mismo." 1 és que malgrat els esfor
<fos normalitzadors de la ex-consellera i d'aquells anuneis 
negre i or no és or tot el que lluu ni coral lo que reluce, Co
ral Balear, Conselleria d'Agricultura. 

El fet és que per a algunes conselleries el Decret 
100/90 encara no ha entrat en vigor, i en el ranquing d'in
compliments flagrants ocupa ellloc d'honor la d'Obres PÚ
bliques seguida molt a prop de la de Sanitat, les dues ah
sents, cree només que n'hi ha una de presento El propi con
seller, el Sr. Saiz, reconeixia el passat 19 de maig en contes
tar a una pregunta del Sr. López que tot i reconeguent com 
a obligació de la Conselleria la utilització delllenguatge tal 
i com ell el reclamava que -citaré textualment- "la feina 
principal deIs seus tecnies no és precisament normalitzar 
l'ús del catala sinó que és la de complir la seva funció com 
a tecnies", fins aquí la cita. Com si els indicadors verticals 
de les carreteres en catala fossin més cars i fos més dificul
tós projectar una carretera o una depuradora normalitzada, 
i em reme tia "tat sortira en aquest idioma quan tots" , així, 
tots, "els funcionaris de la Conselleria tenguin la possibili
tat real de poder utilitzar el catala en els seus escrits", és a 
dir ad calendas grecas. 

Aixo és precisament el que pretenim corregir amb el 
punt dos de la Proposició no de Llei que debatim, la c1assi
ficació de lloes de treball que fa referencia a l'article 24 del 
Decret 100/90, una qüestió per a la qual el Govern tenia sis 
mesas i que acabaven a la meiLat de l'any passat, un incom
pliment més que voldríem veure redre<f3l. Un 58'3% d'in
compliments del Decret en el BOCAlB per pan de la Con
selleria d'Obres Públiques que, per altra banda, deu ser la 
que més publica, aixü és certamení significatiu i demostra 
el diferent grau d'identificació amb el que disposa un de
cret que, si bé provenía de la Consellería de Cultura lambé 
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és cert que comprometia tot el Govern com avala la signa
tura del president Molt Honorable Gabriel Cañellas. 

Em permetin , Sres. i Srs. Diputats, un darrer exemple 
d'incompliment. Anicle 9: "la documentació que adreci 
l'Administració de la CAlB a les restants administracions 
públiques dins l'ambit territorial de les Illes Balears es re
dactara en ca tala." 

Comunicacions remeses pel Govern al Parlament de 
les IlIes Balears: "Respuesta del conseller que suscribe a la 
Pregunta escrita del Grupo Parlamentario PSM i EEM: la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca, 
Ibiza, Formentera [ ... j, conseller adjunto a la Presidencia F. 
Gilet. Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, en contesta
ción a la Pregunta con respuesta escrita formulada por el Di
putado don Ramón Orfila relativa a campaña [ ... }, el con
seller de Sanidad y Seguridad Social Gabriel Oliver Capó. 
Coste de la exposición Un siglo de joyería, no es correcto ha
blar a 31 de diciembre [ .. . }, Conselleria de Comer~ i Indús
tria. Muy Ilustre Sr. Presidente del Parlament balear. Pregun
ta formulada por el Grupo Parlamentario PSM i EEM relati
va a impacto ambiental que se ha ocasionado por la limpieza 
de torrentes de las Islas, el conseller de Obras Públicas y Or
denación del Territorio Jerónimo Saiz Gomila. Respuesta a 
la Pregunta escrita el dfa 21 de octubre de [ .. . } se remitió co
pia del borrador del Decreto, Lufs Morano Ventayol, director .. 
general de Industria. El consorcio de IFEBAL ha previsto re
cientemente una ampliación de capital, no obstante algunos 
de los socios como que la ampliación del capital está siendo 
suscrita [. .. }, IFEBAL." 

No¡ no es pot reduir la política de normalització lin
güística a un tema de cultura, l'anterior consellera de Cul
tura, ara dissortadament absent d'aquesta sala, afirmava fa 
sis mesos en el si d'una comissió parlamentaria -citaré tam
bé textualment- "la tasca de despertar en els illenes de tota 
condició social l'orgull de la llengua propia és dificil i per 
altra part ineludible". L'exemple de les institucions crec 
que té una gran importancia, una importAncia determinant, 
i coincidint amb ella, avui que no estA de moda fer-ho, vull 
dir que quan s'intenta arribar amb un determinat missatge 
a la societat i aquest missatge és deslegitimat per la mateixa 
actuació de les institucions es fa un flac servei a la imatge 
d'aquestes institucions i al pretes objectiu que se cerca, i els 
reiterats incompliments que avui hem anunciat per part del 
Govern d 'un decret signat pel president lleven for~ a les 
aetuacions que llavors es vulguin impulsar en favor de la 
recuperaeió lingüística a les Illes Balears. 

Si volem el catala, la nostra llengua, com a cosa de 
tots, comencem per fer que sigui com a mínim de tot el Go
vern i no d'una part d'el!. Ens fa por, Sres. i Srs. Diputats, 
aquesta normalització amb dues velocitats perque igual que 
succeix amb la construcció de qualsevol projecte les dues 
veloeitats acaben per convertir-se en projeetes diferents, i 
no voldríem de cap manera que la crisi de Govern que hem 
viseut les darreres setmanes fos aprofitada pels seetors més 
reaeeionaris en l'aspeete cultural i lingüístie per fer anques 
enrere en tot el que, encara que mínimament, s'ha iniciat. 
Ens fa por -i hem de ser ben clars- que es devalul més enca
ra la ja prou devaluada política en materia de norm_alitza-

ció que ha impulsat el Govern a partir d'un canvi de perso
nes que pot implicar -i acab, Sr. President- un canvi també 
de sensibilitat, i no estam tots soIs en aquesta preocupació, 
la comparteixen entitats i organismes ben vius dins la vida 
cultural de les Illes que s'han cuidat prou bé de manifestar
ho públicament. 

La Proposieió no de LIei que avui debatem és, per 
tant, més actual i oportuna que mai. Com deia fa ara un 
any el nostre company Mateu Morro el nostre Grup creu 
que la llengua catalana, la llengua propia d'aquestes Illes és 
la resultant de la nostra historia, el vehiele essencial de la 
nostra cultura i del nostre poble, pero que no és sois un ve
hiele idiomatic, és J'element central del nostre pa trimoni 
cultural. Per a0 tenim confian~ en el bon seny del poble i 
també en les institucions de les Illes per aconseguir la seva 
plena normalització. Gracies, Sr. President. 

(L 'Hble. Sr. Vicepresident segon substitueix el Molt Hble. 
Sr. President en la direcció del debat) . 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Orfila. 
Es fa dificil aportar major quantitat de documentació que 
la que voste ha dut aquí per demostrar I'incompliment del 
Decret 100/90, pero evidentment, si s'agafa un vehicle, un 
cotxe, i es fa una volta per les carreteres de la Comunitat, 
exemples en trobarem cada 100 o 150 metres, en trobarem 
qualcun d'aquesta disbauxa que és trobar retols en catala 
del Govern; retols en castella del Govern, i encara aniré 
més enfora, hi ha revistes especialitzades en temes de turis
me on surten anuncis en castella i en angles; ni l'Estatut 
d'Autonomia ni cap decret ni cap normativa diu que s'hagi 
d'emprar aquesta llengua que, per raons d'oportunitat, pot 
ser que sigui necessaria pero sembla greu que s'empri 
aquesta llengua i en canvi la llengua propia que el propi 
Estatut d'Autonomia consagra no s'empri moltes vegades 
per aquest organisme que depen de la Conselleria de Turis
me que és l'IBATUR. Moltes vegades a«o no es fa sinó que 
fins i tot es va més enfofa com he dit. 

Per tant, no es pot dir molta cosa més del que vos te ha 
dit sinó dir que té tota la raó el seu Grup, ¡que pcr part del 
Grup MIXT evidentment es donara suport integrament a 
aquesta Proposició no de LIei, als seus dos apartals. Podrí
em parlar del pílllt segon on -voste ja l'ha explicat en la se
va intervenció- en el propi Decret queda molt cIar que s'ha
vien de fixar aquests criteris per a la c1assificació de !loes de 
treball, del personal al servei de I'Administració de la Co
munitat Autonoma, cosa que posiblement s'intentara reba
tre per part del portaveu que surti del Grup PP-UM, pero 
que evidentment a0 no s'ha fet, que jo sapiga a0 no s'ha 
fet. 

Pot ser que qualque conselleria posi algun tipus de 
prioritat quan a !'hora que la Consel1~ria de la Funció PÚ-
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blica convoca unes places o hi ha la creació de nous lloes 
de feina dins la Comunitat es posi com una qtiestió més a 
tenir en compte el coneixement de la llengua catalana a 
l'hora de donar uns determinats punts, pero evidentment 
aquest criteri per a la classificació del personal no s'ha feto 
Avui encara, dins aquesta comunitat, oficines, telefonistes, 
dependents, que són funcionaris o treballadors contractats 
per conselleries de la Comunitat Autonoma, d'aquest Go
vern de la Comunitat, quan es telefona es contesta en cas
tella i fas un intent que et rallin en la llengua propia de la 
Comunitat i fins i tot qualque vegada ens hem trobat que 
ha estal dificil perque no tenien coneixement suficient per 
donar una resposta en la nostra llengua, en la llengua pro
pia. 

Per tant, crec que és greu que a~ no s'hagí resolt des
pres del temps que fa que el pro pi Govern va treure aquest 
Deeret que ni eH mateix compleix, i cree que s'hauria de fer 
un esfor~ per part de quí estA al front del Govern, de qui 
esta dalt de tot del Govern perque es fes un deeret d'ordre 
intem, un deeret de ordeno y mando, en aquest cas, encara 
que ho digui en castella i dir: s'ha de complir aquest Decret 
i s'ha de fer, tant si agrada com si no agrada, perque les 
normes, els decrets, les lleis, són perque les complim tots i 
més si les hem fet nosaltres mateixos. Per tant, com he dit, 
no pue dir massa cosa més perque la intervenció del Sr. Or
fila cree que ha estat molt aeurada, molt encertada, i mani
festam una vegada més que el nostre vot sera favorable a 
aquesta Proposició no de Llei. Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, té la paraula el Sr. Moll i Marques. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. la 
ho ha dit el Sr. Orfila, per enesima vegada, jo també ho 
hauria dit així, per enesima vegada tomam a tocar el tema 
de la normalitzaciú lingüística, cosa que per si sola ja de
mostra el nul ¡nteres que té el Govem en aquesta qüestió. 
10 cree que després de nou anys d'autonomia ja no n'haur[
em d'haver de parlar d'aquest tema, em fa l'efeete que al 
Parlament de Catalunya ja ni se'n reeorden que parlaven de 
normalització lingüístca, perque és una cosa que la té assu
mida absolutament tothom. 

Aquí, com que el Govem no té cap interes Cf1 aquest 
tema després de nou anys hem de continuar parlant de nor
malitzaciú lingüística i, després de nou anys, es nota ja una 
certa resignació en els grups que ens preocupam d'aquests 
tema, i en aquest cas el Grup PSM i EEM fa una suav[ssi
ma amonestació al Govem: al'lots, feis bond a, posau més 
cura en el compliment de les vos tres obligacions, ja quasi 
quasi és un prec, no és ni tan soIs una proposició no de llei. 
És una amonestació i posats a posar-nos en llenguatge es
portiu hem de tenir en compte que l'amonestació no arriba 
a targeta groga, la targeta groga seria si el Parlament l'a
provas, a aquesta Proposició no de Llei, apart que no sem-

bla massa probable aixo també és igual perque encara que 
n'aprovas cinc o sis, de targetes groges, la targeta vermella 
no arribaria a sortir mai, perque aquest Parlament que és 
l'arbitre, el joc polític no esta en condicions de treure la 
targeta vermella al Govem per brut que jugi el Govern, es
tic parlant en termes esportius. 

No seria greu aixo que el Parlament no pogués treure 
la targeta vermella si el Govern respectas les regles del joc, 
pero la impunitat que suposa la majaría absoluta ha fel que 
el Govern se senti tan segur que cada vegada té manco es
crúpols a l'hora de respectar les regles; com que sap que 
l'arbitre, hi ha molta sensibilitat amb aquest tema de ve
nuts, pero vull dir que l'arbitre esta venut en el sentit que 
un porter també esta venut quan els defenses no el defen
sen bé, aquí hi ha un defensa que és el més important, que 
és el grup parlamentari majoritarí que no defensa bé, que 
no defensa bé el joc, i l'arbitre en aquest sentit esta venut i, 
per tant, no s'atrevirA a treure-ti la targeta vermella i el 00-
vern, en conseqüencia, no Ii fa cas, i si no fa cas a l'arbitre 
ja em diran vostes quin cas ha de fer a les peticions amista
ses deis jugadors de l'equip contrario 

Sembla, per tant, que aquesta actitud del Govern hau
ria de donar lloc a una resignació i a una situació d'impo
ten cía de l'oposició que I'hauria de fer abandonar el partit. 
Jo cree que aixo seria un gravíssim error que no hem de co
metre, perque el gran perjudicat d'aquesla actitud del Go
vern no és l'equip contrari, no és evidentment el Oovern, és 
l'Arbitre el perjudicat, és el Parlament, són les institucioris 
demoeratiques les perjudicades perque queden despresti
giades davant els ciutadans, i per aixo cada vegada més els 
ciutadans treuen la conclusió que les institucions no servei
xe.n per a res i nosaltres llavors ens sorprenem que ens do
nin l'esquena. 

Pero que el Govern no compleixi les seves obligacions, 
no respecti les regles del joe, no ens eximeix a I'oposició de 
la nostra obligació de defensar el prestigi de les institucions 
perque també nosaltres en som responsables, amb diferent 
grau de responsabilitat, com és logic, cada un segons el pa
per que Ii correspon: el Govern respectant les regles del 
joc, per molta majoria absoluta que tengui i complint, per 
tant, les disposicions que aprova el Parlament o el maleix 
Govem, i l'oposieió vigilant aquest complimenl i exigir-lo 
incansablement si comprova que el Govern no compleix 
aquestes obligacions. 

En el tema de la defensa de la nostra llengua l'incom
pliment del Govern és clamorós. Tant és que l'imperatiu 
categoric Ji vengui de l'Estatut d'Autanomia com de la Llei 
de normalització lingüística com del Decret 100/90, el Go
vern no sois l'incompleix sinó que fa ostentació d'una total 
displicencia, per no dir insolencia, a l'hora de donar expli
cacíons de tal incompJiment. 

Ahir mateix en varem tenir un exemple ben pales, i em 
sap molt de greu que l'exemple el donas precisament el 
conseller d'Agricultura, el Sr. Morey, que a la pregunta de 
per que ell1iurament de trofeus a les fires agrícoles es fa en 
castella va contestar dient que el presentador va néixer ca
sualment a Malaga i -paraules textuals- "no és cosa de c_an-
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viar el presentador per una qüestió merament lingüística." 
Aixo vol dir que el Sr. Morey primerament considera que el 
fet d'haver nascut a Malaga incapacita per aprendre el cata
la, aixo li puc assegurar que no és aixf, un senyor nascut a 
MaIaga pot perfectament aprendre el ca tala, i en segon 
lloc, molt pitjor encara, vol dir que considera que aixo és 
una qüestió merament lingüística. 

Jo li die claríssimament: si vos tes creuen que dirigir-se 
en castella a un auditori de pagesos mallorquins és una 
qüeslió meramen t lingüística és que no han entes res de 
res, pero absolutamem res, i és ciar, així s'explica que, com 
ha documenta l a ra ma teix el Sr. Orfila, pero ho va docu
mentar ahir la Sra. Vadell, les respostes a les preguntes de 
diputats siguin pe!" escril en castell ~, aixo explica que hagio 
publicat en caste ll c\ un !libre dirigit a ls escolars sobre el 
agua y las Baleares i aixo explica que, en Co ntra del que d is
posa el peerel 100/90, a molles intcrvencions púb liques fe
les en [unció ele carree, cont inui n utilitzant e l Gali tella, qu 
la publicita l es faci majoritariamem en castellA o que la re
tolació pública sigui sent billngüe sense necessitat perque, 
jo ja bo vaig dir aquí fa un any i ara ho vu ll reiterar, a les 
noStrcs Hles nO es donen en lloe les circu mstancies sodo
lingüfstiques que poguessin fer imprescindible la retolació 
en cataH\ i en castella. 

Davant tal exhibició de contumacia, amb I'incompli
ment de les seves obligacions, des de l'oposició no tenim 
més remei que insistir en l'exigencia d'un canvi d'actitud 
del Govern, encara que no ens facin cas; vostes no hauran 
complerl amb la seva obligació pero nosaltres haurem com
plert amb la nostra . Per lant, ti hem d'cxigir no sois més cu
ra en I'aplícació del Decrel 100/90 i que asseguri el seu 
compHmenl sin6 lambé en el súrnmum de I'optirnisme o si 
vostes volen de la ingenuHat, Ii he de demanar que doni un 
nou impÜls -seria novíssim, perque seria el primer- a la 
normalització de I'ús de la llengua catalana a tOI l'tlmbit 
territorial de la nostra comunitat autonoma. 

Amb aixo vull dir que donarem suport al punt primer 
de la Proposici6 no de Lle i, pero és clar, lambé donarem 
supon en el pum sego n perqu?l la pregunta que es planL~j a 
és: pero, encara no han fel aixó que diu el punt segon? Si el 
Decrel 100/90 disposa a l'ar ticle 24 ¡'obligació del Govern 
de fer-ho, de (ixa r aques ts crileris ¡de dur a terme la classi
ficació deis Uocs de Lreba ll, i i la disposició tra nsitoria diu 
que ho han de fer en sis mesos, com és que encara no ho 
han fet si han passat quasi dos anys? Evidentment i com 
vostes comprendran l'exigencia que planteja la Proposició 
no de Llei ens sembla molt assenyada i per tant li donarem 
suporto 

Posats a ser ingenus he de dir que jo esperaria que el 
suport fos unanime, perque ja és una conlradicció que el 
Govern faci un deeret i llavors no el compleixi, pero si a 
més el grup majoritari -el defensa de que parlavem abans
rebutjant la proposta de compliment dóna legitimitat al seu 
incompliment, Havors resultaria que aquest Parlament per 
votaeió del grup majoritari anuHaria de fet el Decret del 
Govern i, per tant, el grup majoritari, desautoritzaria el 
Govern al qual, teóricament, dóna suport, i die teoricament 
perque a vegades sembla que el Grup PP-UM en lloe de 

donar supon al Govern l'ajuda a caure, per aixó en aquesta 
cambra ja hem vist altres vega des incongruencies d'aquest 
mateix esti!. 

Esper que avui no en vegem una altra perque seria una 
nova punyalada al prestigi del Parlamento Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Mol!. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té la 
paraula la Sra. Ferrer i Bascuñana. 

LA SRA FERRER 1 BASCUÑANA: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En reladó amb el 
primer punt d'aquesta Proposició no de Llei he de manifes
tar que el nostre Grup PP-UM esta d'acord amb la necessi
tat d'incrementar els esfor~os que han de conduir al total 
compliment de tots els punts del Decret, i aixó perque la 
normalització lingüística és una feina constant i que costa. 
Ara bé, els progressos en aquesta materia són ben visibles i 
notoris; just la no crispació lingüistica ja constitueix per si 
mateixa un gran avan<;, igual que pass a amb altres aspectes 
de modificacions d'Mbits de comportament l'Adminis tra
ció, per definició, ha actuat sempre amb malta d'inercia, i 
aixo és un fet, un Mbit que no podem evitar. 

Si abans tot es feia en castella no és possible que a par
tir d'un determinat moment es faci tot en catala, es tracta 
d'un progrés duna progressió diaria, de mOl en mot, <l e pa
per en paper, de departamem en departament; de fel, 
aquesl Mbit, ens ha salvalla nOSlra llengua. He de recordar 
que del Decrel de Nova Planta a la Llei del Notariat va reD 
passar 150 anys, varen passar 150 anys fins que es va acon
seguir una Administraeió unilingüe en castella; tenguin 
dones, Srs. Diputats, una mica de paciencia i no es fixin 
tant en els incompliments puntuals sinÓ en els progressos 
puntuals, veuran com hi són, veuran que avanqam en tots 
els aspectes i en tots els camps que preveu aquest Decret. 

En relació amb el segon punt he de fer notar que es 
tracta d'una decisió que afecta directament les condicions 
de feiDa de molles de persones al servei de la Comunitat 
Autónoma, i no és el nostre estil modificar-les sense con
sultar els afectat. Per tant, la classificació deis lloes de tre
ball es dun\ a terme a través de les negociacions amb els 
afectats i amb el temps que fad falta i amb la voluntat ne
cessaria per assegurar el compliment d'aquest Decret. 

Per tant, el nostre Grup PP-UM, tot i que esta d'acord 
amb el fons de la moció no comparteix la forma i per tant 
no donarem suport a aquesta modó. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sra. Ferrer. Pel tom de replica, té la paraula 
el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputa.lS . Vull agrair 
en primer lloc el suport al Grup MIXT i al Grup SOCIA-
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LISTA als dos punts de la nostra Proposició no de Llei i 
fer a lguns comentaris respecte de la manifestació feta per 
la pOTlaveu del Grup PP-UM. Ha vengut a dir que s'ha de 
complir la Llei de normalilzació lingüística peró costa fer 
-bo, n'és mOll di(IciJ. Respecte de la classificació deIs lIoes 
de feina sí que s'hauria de fer pero no volem ferir ningú. 

En primer lloc, i comen¡;:aré pel segon punt, he de dir 
que la classificació de !loes de feina de que parla l'article 24 
s'havia de fer aplicant uns criteris fi.xats pel Govern a pro
posta de la conselleria competent, que és la de la Funció 
Pública, i fer-se d'acord amb el nivell de coneixements de 
cata la per ocupar-los, a0 s'havia de fer en el perfode de sis 
mesos segons la disposició transitoria primera i que men
trestant cada conselleria havia de redistribuir-se provisio
nalment perque es trobava que ni mig any havien d'estar a 
fer complir el que després es disposa en aquest Decret, 
mentrestant provisionalment cada conselleria redistribuiria 
de forma interna el personal per aconseguir els objectius 
prevists per Decret; és cIar, aixó no s'ha fet, no s'ha fet ni 
una cosa ni l'altra, i evidentment no s'ha fet de cap manera 
cap remodelació, cap reclassificadó dins cap conselleria en 
funció d'un decret que -repetesc- va signar la consellera de 
Cultura peró que també el va signar el president del Go
yerno 

Com es va fer aquest Decret? Qui va redactar aquest 
article 24 si després van descobrir que com que afectava el 
personal l'havien de consultar? Jo voldría dir que -entenc 
que no és tan dificil compHr millor el que estableix aquest 
Decret, Ha prova és que ja hi ha qui ho fa. Ha costal mole a 
la Conselleria de Comer<f editar I'anuncí de l'obra de mes
tres o artesans en catala publicat ara fa dos díes a tota la 
premsa de les Illes? Ha estat més car? Ha estat més difícl 
fer-lo? Per quin motiu no poden fer el mateix les altres 
conselleries? Aquesta manca d'homogeneHat no és positi
va, i traduesc una diferent 1\ctitud del Govern pel que fa al 
compliment no ja del Decret 100/90 sínó també de la ma
teixa Llei de normalització lingüístca. 

L'exemple de les institucions, i torn esmentar la conse
llera caiguda en desgracia, té una importancia determinant 
en una societat com la nostra on la llengua que ens és pro
pia s'ha mantengut massa temps a molts nivells en un se
gon terme. Jo voldria dir endemés que moltes vegades la 
simple indicació, el simple recordatori de la necessitat de 
respectar les própies normes fa possible el seu compliment, 
per tant és una qüestió de voluntat política. 

Sres. i Srs. Diputats, jo vull ser fidel a la veritat, he ci
tat abans una convocatoria d'IBABSA en castella, és real i 
és llcorrecle que s'hagi fet d'aquesta manera pero <Y Con
seU d'Adm inistració d'aquesta empresa pública i davant la 
indicació d'un deJs seus membres que s'havien de fer en ca
tala i no en castella les actes de les reunions d'aquest Con
sel'!. d'Administració es va corregir de forma immediata, i 
qui teia les actes en principi les feia en castella i ara les fa 
totes en calala, amb alguna falta d'onografia, áixo és cen, 
pero es tñ en cata la, supos que el proxim avan~, la proxima 
passa sera I!Scriure-les de forma correcta, j s'han normaLit
zat sense me. problemes, és una qüestió de sensibilitat, que 
ens preocupi ~questa qüestió, si és així i nosaltres creim 

que ho és no preocupa de forma igual a tots els membres 
del Govern i el Govern actua de fet amb aquestes dues vc
locitats negatives, com repetía fa un moment. 

Senyalització vertical de les carreteres. Si es fan en ca
tala i respectant els toponims costara el maleix, probable
ment exigira uns minuts més de temps per a alguna consul
ta, empero realment s'ho val, i hi ha algun exemple, del 
meu poble, no he volgut anar més enfora, es Mercadal, es 
manté la senyalització increi"ble Monte Toro al costat, disso
nant, fent mal als ulls, d'un cartell posat pel Conselllnsular 
on és carretera del Toro o camí del Toro. 19ualment s'han 
coHocat indicadors bilingües totalment innecessaris asse
nyalant per on es va, en el meu poble també: centre, centro; 
creuen vostes sincerament que hi ha qualcú que entengui 
que vol dir centro i no entendra que vol dir centre? Creuen 
sinceramenl que hi haura qualcú que en els cartells que ha 
co¡'¡ oca 1 darrerament la Conselleria d'Obres Públiques i 
Ordenació del Terrilori en l'autopista que no entendra el 
que vol dir est que al costat ha de posar este? No entendra 
el que vol dir oest que al costat ha de posar oeste? . Em fa 
com a rialles si no fos que em fa pena aquesl tema, els ex
trems als quals es duu el bilingüísme són incrc"ibles a les 
nos tres Illes i crec que en aquest sentit el Govern hauria de 
fer un canvi radical de política. 

. Ho hem de dir molt ciar, el maxim responsable de la 
normalització lingüística a les Illes Balears és o ho hauria 
de ser el propi Govern. Cal per tant -i acab, Sr. President
un compromfs més decidit, més igual, més compartit per 
tots els membres del Govern, i entenguin sinceramenl que 
el que proposam és simplement instar el Govern a aplicar 
el Decret, el seu Decret amb més cura, ha ha dit carinyosa
ment el Sr. Moll, assegurant-ne el compliment, no es com
pleix, jo cree que aquí ho hem demostrat amb prou dades, i 
es tracta de corregir-ho perque ens hi jugam molt. D'aquest 
fet depen, entre altres coses, l'exit pel que fa a l'acollida 
que poden ten ir les campanyes normalitzadores. Els ciuta
dans, Sres. i Srs. Diputats, volen veure com les normes que 
se'ls demana que compleixin són complertes primer per 
part deIs mateixos que les han aprovades. Potser si no ho 
fan un dia ens veurem obligats a demanar-Ios que, farts de 
tants incompliments, el millor que poden fer és revocar el 
Decret per reiterada resistencia del Govern a posar-lo en 
practica, i aquest sera un dia, és evident, molt trist per a 
aquells que creim en el recobrament cultural del nostre po
ble i en la construcció d'un país. Grades, Sr. Presidenl. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Intervencions en lom de conlrarc
plica? Sí, té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Bé, se'ns ha dit aquí que s'esta 
d'acord amb el fons pero amb les formes. La veritat és que 
em fa ganes de riure sentir a0, em fa ganes de riure perque 
el problema ... 

EL SR. PRESIDENT: 
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Sr. Peralta, tengui en compte que la contraf(!plica és a 
la interven ció del Sr. Orfila, no a la intervenció de la Sra. 
Ferrer. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Perdoni, dones, a la intervenció del Sr. Orfila. Sr. Orfi
la, quan se'ns diuen aquestes coses, a vegades, sobre que es 
pot estar d'acord amb el fons pero no amb les formes se m
pre hi ha qualcú que diu a<;:ó, pero el problema que tal ve
gada hi ha és una cosa que manca en l'exposició de motius i 
que és que és un problema de filosofia. 

No és un problema que costi convencer els membres 
del Govern que apliquin la normalització lingüística, es un 
problema de filosofia, em cregui. N'hi ha que ho entenen i 
n'hi ha que no ho entenen o que no ha valen entendre, per
que encara hi ha la idea que si es fa en castella arribara més 
a la gent perque no entenen prou el catala, com que, és 
cIar, no s'ha fet una feina de fons convé, segons quines co
ses, fer-les d'una forma i segons quines altres, perque van a 
un determinat sector de la població, convé que siguin en 
castella perque ho entenguin millor; hi ha aquesta filosofia, 
aquest és el problema. El problema no és de voler o no 
complir sinó que hi hagi una eradicació d'aquesta filosofia, 
d'aquesta forma de pensar, diffcilment es podra resoldre el 
problema que es planteja de l'incompliment de I'Estatut, 
del Decret i de la Llei de normalització lingüística. 

És cIar, e l pOrlaveu del Orup SOClALISTA ens ha 
parlal del ParlámeOl de Catalunya i, evidentment, alla no 
es planteja aquesta tlüesliÓ perque no hi ha aque La filo 0-

ña, no lan soIs a nivell de grups polhies o del propi Go
vern. en aquesl cas de la Generalitat de Catalunya que té 
una fLlosofia diferent, aixo ho té molt assumiL, fa molts anys 
que ha tene n clarfssiro, jo crec que és un problema d'educa
ció, un problema que ve d'enrere i que costara, pero na ens 
hem de cansar de presentar proposicions, de presentar in
terpeHacions, mocions, tot el que faci falta per insistir en 
aquestes qüestions. 

És nece.ssari que s'unifiqui tarobé la carlografia de la 
nostra com unilal autónoma, no pot ser que encara es facin 
projccles de carreteres, de plans d'acluació en determinaLs 
indrels de la població i que ens trobem amb determinar in
drels de la CornuniLal que encara apareguin els lloms de les 
poblacions sense normalitzar, no pOl ser que hi hagi conse
lleries que, per exemple, a l'illa de Menorca ens presentin 
una cartografía on encara digui Vil/a cortos, on no digui es 
Castell, no és una qüeslió d'una coma, fa molLS d'anys que 
es va decidir aquest can vi i encara !ti ha conselleries que 
qua n dirigeixen un escrit a I'ajuntament d'aquesta població 
encara es dil'igeixen al Sr. Balle en alguns casos de Villa
carlos í encara més eruoTa, l1 ' h1 ha que encara ho Can mala
mamenL, com per exemple la Conselleria de Turisme que 
va editar uns fullets on hi havía uns mapes de l'iJla de Me
norca i va fer la seva normalització al seu gust, en comptes 
de posar es Castell va posar Villacarles, perque va fer la se
va normalització sense tenir en compte el que legalment es
ta establert, i a<;o ho pos cam a exemple perque és la pura 
realitat i és una cosa que realment, quan es produeix a 
aquells que han fet una feina perque es danés so lució a 

aques! problema de normalització com és aquest cas, dones 
et rebeHa veure que s'ha fet aquesta feina i que qui estan 
dalt del Govern no tenen sensibilitat suficient per entendre 
que a<;:ó no es pot fer d'aquesta forma. 

Per tant, evidentment, vull insistir que s'ha de donar el 
vot favorable i que seria realment important que tota la 
cambra li danés el vota favorable a a<;:o. Jo crec que una 
qüeslió de fans i de forma no és suficienl i s'esta d'acord 
amb el tema· i a més sembJa que s'hi hauria d' > lar d'acord 
perqué el Decret va partir del propi Govern, el fel logic és 
que es demana que s'apliqui un decret que va partir del 
propi Govern, el fel logic seria quc vOlés a favor, peró 
com que no sera aOO esperem que almanco encara que la 
votin en contra compleix(n el Decre t e l més prest po sible. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Vol fer ús del tom de contrarepli
ca, Sr. Moll? Té la paraula. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Moltes gracies, Sr. President. La necessitat de fer la 
con Lrareplica al Sr. OrliJa ( ... ) hi eSlic comple tament d'a
cord m'obliga a referir-me a e l que ha dit eH per insi Lir 
que si en el DecreL es diu que en sis mesos s'ha de fer la 
classiCicació s'ha de suposar que ja s'havia consultal i ja -
s'havia deddit ter les consultes amb el temp suficient í que 
es considerava que aquest lemps de si me o baSlava. Re
sulta que no han bastat sis mesos i que es neces ·¡ten dos 
anys, sense haver-ho fet encara ara. Es cIar, llavors en te
nem que el criteri que t nim o que té aquesl Govern és e l 
del Decret de Nova Planta fins a la Llei de Notaria, d aq uí 
a 150 anys haurem nOUJlJl,litzat la llengua. Molles grade. 
Peró tot ( ... ). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. No havent-hi més intervencions pas
sarem a la vota ció. 

Podem votar els dos punts conjuntament o hi ha peti
ció de votació per separat? Votarem, dones, conjuntament. 

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, per favor? Gracies, poden seure. 

Abstencions? No n'hi ha. 

27 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda ce
butjada la Proposició no de L1ei 2127. 

rrr.2).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.a.E. NÚM. 
2477/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLitMENTARl 
SOCIALISTA, RELATIVA A ARTICUL-\CIONS DE 
LES REGULARITZACION D Op,SENVOLUPA
MENT DE LA LLEI 9/1991. 
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Passam a la següent proposició no de llei que és la nú
mero 2477, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, relativa a articulació de les regularitzacions de desen
volupament de la Llei 9/1991. Té la paraula, pel grup pro
posant el Diputat Sr. Obrador. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sr. President, podrien llegir la proposta? 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Moll, podria fer lectura del text de la Proposició no 
de L1ei? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"El Parlament de les lOes Balears acorda: Primer, que 
el Govern de la Comunitat AutOnoma dugui a terme en el 
mínim temps possible el desenvolupament reglamentari de 
la L1ei 9/1991, especialment en relació amb la indemnitza
ció d'inversions i al Pla d'inversions 92;'94. Segon, que el 
Govern de la Comunitat Autonoma inicii' els contactes ne
cessaris amb lIsuaris, emprcses Sllbrninis t ~adores, associa
cions de veins, consumidors, associaclons d'empresaris i al
tres afectats per lal d'explicar i consensuar I'aplicació racio
nal del Canoll de sanejament d'aigües. Tercer, suspendre 
I'aplicació de la Llei 9/1991 reguladora del Olnon de sane
jament fins que no se n'hagi arliculal completamenl el sis
tema de resolucions que s'hi preveuen i 6ns que se n'hagi 
assolil el consens amb la majoría de sectors afectats per I'a
plicació de la Llei esmemada." 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MolI. Té la paraula el Sr. Obrador. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Una altra vegada el 
nostre Grup presenta aquesta Proposició no de Llei que, si 
,e'n recorden, varem tenir una interpeHació el mes de 
mar~ i la corresponent moció dia 26 de mar~. EstA dins la 
mateixa línía de llavors perque entenem que els motius que 
Jfovocaren aquella ínterpeHació i posterior moció són els 
nateixos i tal volta més agreujats. 

Quan presentArem la nostra Proposició no de Llei 
ambé presentArem una batería de preguntes que ens hau
"ia agradat que la Conselleria d'Hisenda ens hagués co,tes
at o que el Govern ens hagués contestat, perque tal volta 
Ira tendríem dad es suficients per fer aquest debat. Com 
lue abó no ha estat passarem aquestes i hem passat ja i 
lem demanat aquestes preguntes a tractar en comissió per 
:ontin1lar aquest debat que avui inicia m o obrim també en 
lqUest !'adament per continuar discutint a nivell de la co
nissió perti'ilent. 

Si se'n re~rden, dins aquell debat insistíem que era 
lecessari suspen(re l'aplicació de la LIei 9/1991, la Llei 

concreta del canon de sanejamenl, perque enteníem que 
no hi havia els mecanismes legals suficienls que garantissin 
un tracte d'igualtat a toLS els ciutadans de la nostra comuni
tat a l'hora d'aplicar aquest Olnon, aquest impost. 

Ho enteníem perque faltava, evidentment, un deis de
creLS que sí que ja ha sortít, concretament dia 15 d'agosl, 
que era el Decret d'indemlliLzacions i que a partir, per lanl, 
d'aquesl Decrel ja sI que es podria conlemplar quina era la 
voluntal del Govern en I'aplicació d'aquella LIei que ente
nem i que amb paraules del propi president "eq uivocada" 
del propi presidenl, el Sr. cañellas ha manifestava dia 2 de 
gener del 1992: linos equivocamos con el Cánon" i així apa
reixía a tOt8 els titulars de premsa d'aquesta comunital. En
tenem que aquesta Llei esta equivocada en el seu planteja
ment i sobretot en el desenvolupament de la prOpia LIei, 
enteníem que no es podia aplicar amb un mecanismc d'i
guallat i d'equital í, per tant, emencm que e podria us
pendre, que es podría revisar l'aplicació d'aque.,<aa L1ei i, 
po. teriorment, dins aquesl Parlamcm poder posar en mar
xa una allra vegada la Uei a panir que s'hagucs 'in resoll 
aq uelles deficiencies. 

Evidentment han sortit ja els tres decrets que han des
envolupat i desplegat tata l'aplicació del Canon. Concreta
ment el Decret 15/92, de 19 de mar~, on fa el desplegament 
normatiu deis aspectes tributaris, el Decrel de 2 d'abril, 
que són les indemnitzacions als ajuntaments i altres enti
tats que exerceixin aquesta funció de depuració, i el tercer 
decret que és sobre indemnitzacions i compensacions per 
obres ja realitzades. 

De l'anAlisi d'aquests tres decrets hem d'enlendre que 
hi ha una transgressió greu del propi esperil de la LIei. Hi 
ha una lransgressió quant que no reflecleixen en cap mo
menl ni tan sois un pla adequat on s'aplicanl aquesla Llei 
de Olnon de sanejamem i que, per lant, fan en realilat una 
Ilei sense control en la seva aplicació. De tal manera que 
hem visl fins i lot -em permetran una ironia que ha sorllt 
en la premsa- coro el Sr. Vidal enviat pel Sr. cañell&s, a la 
ballesa de Sól1er, Ji prometía una depuradora perquc no 
deixAs prendre la lorxa ol1mpica a la ex-con elIera de Cu l
tura. AixO ignifica uns a quin grau es podria donar nns i 
tOt la voluntat d'aquest cliemelisme, és a dir, aix pOl ser 
una ironia, una broma, pOl ser una ma la inl rprclució pcr<) 
de fel no sabem quines prioritats ni quin mare lé el dCSM

volupament d'aquesta Llei amb una planiOcació completa 
hidrAulica. 

És una aplicació d'unes Ileis que realm nt han siginifi
cat un greu alemptat contra l'aulonomia municipal, i ho 
han ignificaL pel desenvolupament del pro pi regIamem, es
pecialmenl pels dos decrets 25;'92 i 51/92 el d'indemnitza
cíon pel mameniment i indemnitzacions per les inversions, 
signifiquen que practicament fan inviabl que cap instituci6 
es pugui marginar o -perdó- pugui desenvolupar per j ma
teixa aquesta explotació de la depuració. Aixo h fan per
que precisamenl no reconeix el drel a ser indcmnitzal pels 
COSts d'instal·lació, ha fa perque el t:olltrol de gcsLi() desiJ' 
pareix, és un servei reservat exclu ivam nt a !'IBA AN, per 
ta nt, a la Junla d'Aigües, pereló, pcrquc cls ajunLamenl' !lU 

tenen cap garantía de miJIorar els erveis de la 'eva s iluació 
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anterior, és a dir, fan el pagament pero no tenen cap tipus 
de garantía que realment milloraran les seves instaHacions 
i per tant que els ciutadans rebran un millor servei, ho fa 
perque ha deixa tot en mans d'una total discrecionalitat de 
la Junta d'Aigües i en un altre apartat important no garan
teix als ajuntaments els costos reals i efectius d'aquest man
teniment i de les realitzacions realitzades. 

Ho entenem perque evidentment, dins els decrets, con
cretament es romp la inviabilitat i millora del manteniment 
de les depuracions fixant uns valors estimats d'un 10% de 
perdua anual i en cap moment s'assegura el valor real de 
les inversions. A més, les inversions noves es plantegen no 
en funció del cost real que es pugui fer sinó que es plante
gen en funció d'allo que decideixi la mateixa Junta d'Ai
gües. A més, que suposen que aquestes inversions es faran 
a carrec de I'endeutament deIs pro pis ajuntaments. 

Aixo significa que ajuntaments prou endeutats ja en 
aquest moment, la majoria deis ajuntaments, estiguin im
possibilitats fins i tat perque la carrega financera que han 
d'assumir és superior ja a les seves possibilitats d'endeuta
mento Jo només fixaria una comparanr;a diferent que al ma
teix Consorci d'Aigües aprovat pel Consell Insular de Ma
llorca es feia, aquelles inversions que s'hagin fet en clave
gueram o en aigüa es retornaran pel valor real de les apor
tacions que hagin fet els ajuntaments; aquí no es parla d'a
quest crit~ri, es parla, per tant, d'evitar pagar i revertir en 
les institucions i en els ajuntaments que ho hagin fet el va
lor real d'aquelles inversions que varen fer. 

Per tant, la situació real és que no deixen amb capaci
tat les institucions, els municipis, per invertir amb recursos 
suficients per fer aquestes inversions. Jo voldria dir que evi
dentment aquesta era la voluntat del Govern i així ho varen 
dir en el debat que tenguérem sobre la LIei, era voluntat 
del Govern controlar -i jo diria segrestar- aquesta capacitat 
d'autonomia deIs ajuntaments quant a una tasca i a una 
responsabilitat que tan soIs ells en són responsables. 

El tema de la depuració. Practicament centralitzar dins 
un institut, que és IBASAN, tota la capacitat economica de 
les pertinents inversions i manteniment de la depuració 
d'aquestes Illes. Apart d'aixó voldríem entrar en, fins i tot, 
la propia aplicació d'aquesta LIei, a través deIs seus regla
ments. Ens trobam, perque no en tenim més dades, perque 
no se'ns han contestat les dad es que tenlem a les preguntes 
que hem fet, hem fet una petita enquesta exactament a 29 
municipis. Deis 29 municipis n'hi ha 13 que no compleixen 
encara avui la recaptació, n'hi ha 7 que totalment i sí que 
en part la compleixen i en part no. Per tant, de 29 ajunta
ments que hem mirat n'hi ha 13 que no la compleixen, in
dependentment, perque ens consta, que tots els temes de 
serveis d'aigua que no siguin per comptador difícilment s'a
pliquen. 

Hi ha un tema que és el tema de les impugnacions. 
Han crescut les impugnacions, augmenten les impugna
cions i jo diria que, com deia bé un escrit de la Confedera
ció d'Empresaris de Balears, manifestava que l'obscuritat, 
la falta d'informació en l'aplicació d'aigües havia originat 
realment un malestar important dins els sectors economics 

i empresarials d'aquesta comunitat. La Federació Hotelera 
ha passat a tots els seus hotelers un recurs per fer contra 
l'aplicació del canon, recurs de reposició contra el canon 
de l'aigüa, pero no soIs aixo, ens hem trobat que el mateix 
Govern, perdó, la mateixa conselleria admet que recapta
ran 900 milions menys del previst, i aixo era el mes d'agost; 
el mes de setembre sortia ja una cosa que havíem debatut 
ja aquí, que la LIei duia malament, que era el tema de con
siderar els diferents calibres d'aigua; i ens trobam que pre
cisament es reconeix que aquests s'han de modificar i, per 
tant, s'haun) d'anar al consum directe per tots aquells que 
precisament necessiten menys d'un calibre 10, de 10 mm. i 
que, per tant, aixo significara una redacció substancial que, 
si tenim en compte, el propi pla económic o el document 
economic que adjuntaren a l'hora de presentar la LIei sig
nificaria més de 400 milions de pessetes de recaptació 
menys anual pel tema del canon. 

Si realment manejam aquestes xifres, 900 milions 
menys de recaptació per un costat, 400 menys en base a la 
modificació simplement puntual, perque supos que s'hauria 
d'indemnitzar i retornar als qui ja l'han pagada, significaria 
que la recaptació disminueix més enlla fins i tot de l'estric
te compliment deIs deures ja contrets per !'Institut Balear 
de Sanejament, per IBASAN. Per tant, tot el Pla que es 
presentava dins la propia LIei no es podria complir. 

Si nosaltres tenim en compte que el nostre canon de 
sanejament, insistesc que no l'han pogut treure d'altra ma
nera perque no han contestat les nos tres preguntes -dema
naria perdó al Sr. President, i acab-, si tenim en compte 
que per les dades que tenim el preu mig de sanejament del 
cost del canon de sanejament per metre cúbic és de 63'74, i 
aixo esta fet amb dades exactes de diferents municipis, i te
nint en compte i només els pos aria una referencia que és 
que el Grup del Partit Popular a Catalunya també ha de
manat la redueció tant a l'area metropolitana com al propi 
Parlament la demana per a tata Catalunya; quan alla entre 
el canon de sanejament i el canon hidraulic que volen po
sar passen a 44 pessetes de cost, és a dir, estam encara molt 
lluny del cost cap amunt del mateix cost de Catalunya, que 
el propi Partit Popular ha demant que es redueixi. 

Jo voldria acabar dient que si demanam en primer lloc, 
i rectificam un poe el primer punt de la proposta, quant 
que demanava que sortís el tercer decret i aquet tercer de
cret ja ha sortit, va sortir dia 15 d'agost en el Bullletí Ofi
cial de la Comunitat, si nosaltres demanavem que s'aturas 
era perque enteníem que el propi canon en si mateix, amb 
la funció que la propia LIei li havia marcat és inviable el 
propi compliment de la LIei, i ja no ens ficaríem, perque és 
un tema que també volem obrir i que crec que és prou im
portant a la mancanr;a total d'un Pla d'inversions, perque 
sense un pla hidraulic difícilment es pot aplicar un impost 
d'un canon finalista, perque no hi ha cap garantia per als 
ciutadans que allo que es recapta, aBo que realment es pa
ga, tengui com a finalitat el compliment de l'esperit i la Be
tra de la propia LIei. 

Per tots aquests motius és pel que demanam que el ca
non es retiri, que es presenti en aquest Parlament el Pla, 
que es faci un Pla d'inversions i que posteriorment s'apliqui 
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ja aquest canon consensuat amb les diferents entitats, per
que si continua tal qual és possible que posem fins i tot en 
perillla viabilitat d'aquelles iniciatives ja preses de saneja
ment i que més tard no ens trobem que hem de pagar 63'47 
sinó que haguem de pagar moltes més pessetes pel tema de 
sanejament. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Obrador. Pel Grup Parlamentari MIXT, té 
la paraula el Diputat Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. A I'ante
rior Proposició no de Llei el portaveu del Grup SOCIA
LISTA ha utilitzat un símil esportiu, i a mí m'encanten els 
símils esportius. Ha parlat d'ensenyar la targeta groga o en
senyar la targeta vermella per a qui és l'arbitre d'aquesta si
tuació, en aquell cas i en aquest, que és el Parlament, que 
no som cap deIs grups. 

Bé, jo dic aixo perque des de la nostra modesta situa
ció, més que d'arbitres, del conjunt de Hniers, dones no som 
partidaris nosaltres d'ensenyar targetes ni groges ni verme
lles si abans no hi ha hagut una recomanació per part de 
l'arbitre, i aquestes recomanacions éls arbitres bons les so
len fer fins i tat amb les mans darrera quan s'atraquen als 
jugadors perque no es pensin que els agrediran. Bé, en 
aquest cas, nosaltres en el fons compartim moltes coses que 
diu el Grup Parlamentari SOCIALISTA respecte de les ne
cessitats d'articular i regularitzar el desenvolupament de la 
Llei 9/1991, pero des d'una postura diferent, i em vull expli
car. 

En primer lloc, i aixo sol passar a tots els fors, no no
més als d'aquest Parlament sinó a totes les institucions, que 
les pro postes o en aquest cas una proposició no de llei te
nen una entrada en una data, que llavors té el govern de les 
institucions i es poden permetre el luxe d'actuar i quan ar
riba el debat d'aquella proposició algunes coses ja estan fe
tes. 

Bé, podem dir que fins i tot aixo és profitós perque vol 
dir que presentar unes propostes per part de l'oposició té 
un efecte, fins i tot anticipat, com en aquests casos. El cert i 
segur és que -ho ha dit el Sr. Obrador- quant a les indem
nitzacions per inversions realitzades pels ajuntaments ha 
estat publicat dia 15 d'agost ja, i que aquesta Proposició no 
de Llei va entrar el 25 de juny. 

Per tant, nosaltres diríem que pel que res¡Jécta a les 
propostes d'acord i pel que fa a la primera, la número u, 
que la veritat, el que resta és el Pla d'inversions 1992-1994, 
alIo altre -i esment el que ha dit el portaveu del grup pro
posant- ha sortit en uns decrets de mar~, d'abril i d'agost. 
No obstant aixo nosaltres, per alIo que hem dit abans utilit
zant el símil esportiu i sent que resta fer aro li darem su
pon a aquest primer punt. Ens pareix també positiu perque 
nosaltres varem ser crftics amb aquest impost i ens hi va
rem oposar pero naturalment, una vegada que esta acordat, 
en ti, com_ en tota democracia,. els qui participam, encara ' .. 

que llavors el votassim en contra, el que hem de ter és do
nar suport perque aixo vagi com toca i que es puguin amb 
aquest impost complir els objectius pels quals, segons el 
Govern, va ser creat. 

Per tant, ens pareix positiu, des d'aquesta perspectiva, 
que el Govern de la Comunitat Autonoma inicü aquests 
contactes necessaris amb usuaris, empreses subministrado
res, perque, la veritat és que a molta gent Ii falta intorma
ció, i dar informació no és publicar uns anuncis sinó tenir 
aquests contactes que proposa aquesta -valgui la redundan
cia- Proposició no de Llei. 

Per tant, també amb aquest aspecte li darem suport en 
aquest punt concret a aquesta Proposició no de Llei. Ara, 
en l'últim punt, en el número tres, creim, pel que hem dit 
abans, que aixo és ensenyar una targeta groga, que ja quasi 
es va intentar treure amb la moció anterior, la qual va ser 
rebutjada per un pIe, pero que llavors ja nosaltres varem 
creure que aquesta postura no la podíem compartir i que és 
suspendre l'aplicació de la Llei. Jo crec que una cosa no lle
va l'altra, i per tant, a pesar que som partidari que el Go
vern de la Comunitat Autónoma dugui a terme el que resta 
per desenvolupar aquesta Llei i que som partidaris que 
mantengui aquests contactes necessaris amb els col·lectius 
esmentats, no som partidaris que durant aquest temps se 
suspengui l'aplicació de la Llei perque eslimam que no és 
necessari ter-ho aro, no és necessaria la targeta groga, sí 
que fa falta aquesta adverténcia. Per tant, quant a aquesl 
últim punt, com que la intenció és bona pero no la compar
tim, ens abstendrem. 

Aixo és en resum la nostra postura, la del Grup MIXT, 
davant aquesta Proposició no de LLei presentada pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA Moltes gn\cies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Pe1 Grup Parlamentari PSM 
EEM, té la paraula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Dia 13 de novembre de l'any 
passat en el debat de presa den consideració, en el quaI ja 
férem una es mena a la totalitat al Projecte de Llei, ja de
iem que un tema de tanta envegadura requereix no tan sois 
mesures fiscals i financeres sinó una gran informació i de
bat, un ampli consens entre tots els sectors socials i una 
gran campanya de mentalització. S'ha de decidir per trami
tació d'urgencia una setmana abans de la discussió deIs 
pressuposts generals de la Comunitat Autonoma, feiem 
aquesta pregunta i afegiem: "Ens temem que la Llei sortira 
amb molts defectes i amb un rebuig important de la socie
tat, és per aixo" afegíem "que s'havien d'haver seguit les 
prescripcions de la Llei de consumidors, que s'havien d'ha
ver consultat les associacions de consumidors, les associa
cions empresarials i de ve'ins, ajuntaments i tots els col·lec
tius afectats i no sois per elaborar una bona !lei i no sois 
per consensuar un nou impost impopular, com tots els im
posts, sinó per crear dins la societat la consciencia que l'ai
gua és un bé escas, que el seu tractament té un cost econo-
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mic i energetic i que és feina de tots mantenir l'equilibri 
deis nostres recursos naturals." 

Aixo no es va fer, la Llei es va aprovar així com tots ja 
coneixem, amb una tramitació d'urgencia, quasi quasi en 
plena discussió deis pressuposts i ara en pagam les conse
qtiencies: un ample rebuig social. Un rebuig social princi
palment dins Palma, aHa on s'han creat unes dificultats de 
cobrament importants, no amb els qui paguen de bona vo
luntat, amb la majoria silenciosa a la qual EMA YA Ji passa 
el rebut cada mes o cada dos mesos, sinó amb les persones 
que han analitzat el terna i que estan en contra d'aquesta 
Llei i que es neguen a pagar fent els recursos corresponents 
o simplement donant l'ordre bancaria que no es pagui la 
quota corresponent al cobrament del canon de sanejament. 

Aquí ja surt la primera dificultat. Suposem que amb 
aquesta tramitació no es variY la Llei substancialment -ja 
sabem que hi haura una modificació imminent per tal de 
corregir alguns defectes-, evidentment aquesta Llei és d'o
bligat compJiment i ja tenim el primer agravi comparatiu: 
hi ha els mecanismes per cobrar per executiva a les perso
nes que s'han negat a pagar? No, per tant, ja tenim que hi 
haura unes persones, els bons pagadors, discriminats res
pecte deIs altres, que en aquest cas no és que siguin mal pa
gadors, és que són, tal vegada, ciutadans conscients que exi
geixen uns drets de ser olts, de ser escoltats, de participació 
ciutadana i que no han estat reconeguts. 

Un altre deis motius de rebuig social d'aquesta Llei és 
que o es veuen els resultats, principalment dins ciutat, no 
es veuen els resultats d'un impost car, molt car -ja ho de
iem en el seu moment- i car, basicament, per una quota fi
xa, una quota fixa que no compleix un deIs objectius que fa
rien bona, que farien d'una bondat, aquesta Llei, que és el 
de fomentar I'estalvi d'aigua. També ha deiem en el debat, 
en la nostra esmena a la totalitat, i posavem exemples cla
nssims que feien a aquesta quota fixa terriblement injusta, 
una injusticia que fa rebeHar els ciutadans. Deiem: "una fa
mHia modesta que té un consum d'aigua de 100 litres diaris 
paga 5.600 pessetes anuals, mentre que una altra que té un 
consum de 1.000 litres diaris només paga 12.800 pessetes 
anuals", és a dir que amb un consum deu vegades superior 
pagaya poc més del doble, aquesta és una terrible injusticia. 
La comparanc;a també la feiem amb el cas deis petits co
mer~s (bars, indústries petites) que pagaven 24.000 pesse
tes anuals mentre que, posavem l'exemple d'un comer<; que 
esta molt de moda, El Corte Inglés, només pagaria 19.900. 

El primer exemple era en cas de restaurants i aquest 
era en cas de comer~s. El resultat és la injusticia de la 
quota fixa, que fa que la gent rebutgi aquest canon de sa
nejament. 

Ara ens trobam amb l'aplicació; I'aplicació de la Llei 
nou mesas més tard i a les dificultats de cobrament a Palma 
afegim la irregularitat de cobrament als ajuntaments; el Sr. 
Obrador ha donat unes xifres que molts d'ajuntaments en
cara no cobren el canon de sanejament, conec uns casos 
molt concrets i alló que és més curiós, els municipis que 
col· laboren més -segons les dades que nosaltres tenim- són 
precisament els de signe distint al de la majoria d~aquesta 

cambra, fins i tot hi ha ajuntaments que ja han arribat a 
acords amb la Conselleria, que s'han desplac;at les vegades 
que ha fet falta, s'han entrevistat amb els tecnies de la Con
sellería -aixo, sí, s'ha de dir que ten en molt bona voluntat 
pero no ha estat suficient- fins i tot ja han cobrat les in
demnitzacions que tenien previstes. L'altre dia va venir el 
batle d'un ajuntament molt concret al Parlament i em va 
comentar que havia cobrat 25.000.000 d'indemnització per 
a la seva depuradora i que ell, des del primer trimestre, co
brava el canon de sanejament. Altres ajuntaments del Par
tit Popular encara no han comenc;at a cobrar el canon de 
sanejament, els primers que haurien de col· laborar amb 
aquesta Llei, i no ha fan. 

Altres casos que passen és una descoordinació total 
amb les empreses privades. Precisament la setmana passada 
registrarem una pregunta destinada a la Conselleria d'Eco
nomia i Hisenda d'una denúncia que ens havia fet un ciuta
da del municipi de Santanyí, concretament de la urbanitza
ció s'Almonia del terme de Santanyí. L'empresa privada 
factura -i d'aixo tenim les proves documentals- a nom de 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, Conselleria de 
Econom{a i Hacienda; és a dir, que la Conselleria d'Econo
mia i Hisenda no només factura el canon, l'impost, sinó 
que fins i tot els litres consumits i d'aixo tenc la prova, em 
sap greu no haver-Ia devallada pero n'hem enviat una foto
cOpia a la Conselleria d'Economia i Hisenda i aixo és de
núncia d'un ciutada. És a_dir, el cas és tan gran en l'aplica
ció d'aquesta Llei que realment crec que nosaltres avui ens 
hem de replantejar un vot que va ser d'abstenció fa uns me
sos quan el Grup SOCIALISTA ja va fer aquesta Proposi
ció no de Llei. 

Nosaltres veiem la bona voluntat deIs serveis tecnics 
de la Conselleria, encara la tenen, ens consta que es moles
ten i que s'han desplac;ar- les vegades que ha fet falta als 
ajuntaments que s'han interessat a col· laborar; ja no em 
consta que s'hagi fet el mateix per pressionar els ajunta
ments que no apliquen el canon de sanejament, i aixo 
s'hauría d'investigar. 

Bé, ara tenim una oportunitat de refer tates aquestes 
injustícies, agravis comparatius, corregir errors. Ha anun
ciat el conseller que s'haura de revisar la Llei del canon de 
sanejament, ha sortit un problema amb els calibres, basica
ment els deIs comer~s i indústries on hi havia un calibre 
determinat que no existia en el mercat, per tant haurem de 
revisar la Llei. Dones, ja que es revisa la Llei és hora que el 
Parlament la revisi a fans i hi corregeixi 10ts els defectes. 
Hi ha una experiencia, fa nou mesos que esta en vigor 
aquesta Llei i els resultats els hem de considerar negatius, 
per tant, revisem aquesta Llei, mentrestant hem de conti
nuar acumulant errors que, tal vegada, llavors originarien 
unes devolucions? Nosaltres, davant el dubte, i a pesar que 
és una mesura molt drastica la suspensió de la Llei quasi 
estariem d'acord amb la suspensió com a mesura cautelar, 
és una mesura molt drastica pero pot prevenir els errors 
que es continuen cometent. 

Per tant, a pesar que el Pla d'indemnitzacions es co
menc;a a aplicar, segons les informacions que tenim, real
ment to!a la Llei en aquest moment és un caramull d'in-
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congruencies i el nostre Grup votara a favor de tres punts 
per corregir, és a dir, per modificar un vot que férem fa uns 
mesos, pero realment aquests nou mesos de funcionament 
ens duen a decidir aquest voto Gracies. 

(L 'Hble. Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Molt 
Honorable Sr. President en la direcci6 del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sampo!. Pel Grup Parlamentari PP
UM, té la paraula la Sra. Salomo 

LA SRA SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Ens tor
nam a trobar aquí una vegada més per discutir sobre un te
ma que ja és conegut per tots nosaltres: el canon de sane
jament d'aigües. Els tres punts de la seva Proposici6 no de 
Llei s6n exactament els mateixos, com ja han dit, que la 
darrera moci6 que ens varen presentar aquí, pero aixo sí, 
han canviat un poquet l'ordre i un poquet les paraules. 
Aquest fet em fa pensar exactament un poc que tenen poca 
imaginaci6 o bé que no entengueren bé les coses la primera 
vegada i volen que els les tornem a repetir. Pero bé, tant en 
un cas com en un altre és igual, ens trobam aquí una vega
da més i intentarem aclarir al maxim aqueixes qüestions. 

En primer lloc m'agradaria centrar un tema i que és 
que tant el Grup PP-UM com el Govern som ben cons
cients que les nos tres platges, la infrastructura hotelera i 
l'oferta complementaria s6n el nostre pa de cada dia, i 
conscient el nostre Grup s'ha marcat un objectiu molt clar: 
millorar la qualitat de l'aigua potable i que ni una sola gota 
d'aigua bruta o de clavegueram se'n vagi a la mar sense la 
previa depuraci6. Ben aviat s'adonaran de la transcedencia 
i complexitat de la materia, un problema general majúscul 
que afecta totes les nos tres platges i la consecuci6 d'un me
di ambient de major qualitat. L'objectiu, per tant, que ens 
hem trac;at és cIar i llampant, una iniciativa, una finalitat 
important per a tots vostes, Sres. i Srs. Diputat, i aixo ma
teix vagi per als hotelers, comerciants i particulars, perque 
aquest pa de cada dia per desgracia nos en ve del ce!. 

És important per a la nostra economia que lluitem ben 
esmolats per a aquest objectiu. Tenint en compte el temps 
que ha transcorregut des de la presentaci6 d'aquesta Pro
posici6 i la tasca desenvolupada pel Govern, especialment 
per la Canselleria d'Economia i Hisenda i la d'Obres Públi
ques en el sentit d'atendre les qüestions que constitueixen 
el cos de la proposta, no creu el Sr. Obrador que la seva 
Proposici6 no de Llei ha decaigut, en certa madera, pel 
transcurs del temps i de l'actuació del Govern en aquest 
sentit? 

Respecte del primer punt de la seva Proposici6 no de 
Llei que el Govern de la Camunitat Autonoma dugi a ter
me en el mínim temps possible el desenvolupament regla
mentari de la Llei 9/1991, especialment en relaci6 amb la 
indemnitzaci6 d'inversions i al Pla d'inversions 1992-1994, 
s'han de distingir dos punts: pel que fa al desenvolupament 
reglamentari relatiu a la indemnització d'inversions s'ha de 

dir que ja esta fet, i aixi ho han reconegut tots els diputats 
que m'han precedit en la intervenci6. S'ha dut a terme mit
janc;ant l'aprovaci6 pel Consell de Govern celebrat dia 30 
de juliol del Decret 51/92, de 30 de juliol, sobre indemitza
cions i compensacions per obres i instal-lacions de depura
ció d'aigües residuals. Decret que vostes no es pensaven 
que el Govern el tragués tan prest, pero bé, l'ha trel. D'a
questa manera sembla que al menys, pel que fa al primer 
punt de la seva Proposici6 no de Llei sobra qualsevol tipus 
de debat o discussi6. 

Respecte del segon punt, és a dir, el Pla d'invcrsions 
1992-1993-1994, com ja hem mantengut, aquesta Llei és 
molt jove, no té un any, no esta efectivament totalment 
desenvolupada, pero tampoc no passa res, és una cosa ben 
normal. No obstant aixo, com que l'esperit del nostre Go
vern autonom és I'eficacia i conscients de la preocupació de 
certs municipis s'ha arribat a una solució transitoria, no fa 
falta assenyalar un calendari d'inversions, en poden fer ta
tes les que vulguin els ajuntaments pero aixo sí, l'ajun ta
ment ha de presentar un projecte a la Junta d'Aigües i 
aquesta l'ha d'informar favorablemenl. 

Respecte del segon punt de la Proposició no de Llei, 
és a dir, que el Govern de la Comunitat Autonoma inici"i 
els contactes necessaris amb usuaris, empreses, etc., pcn
sam que, per tal d'explicar-los i consensuar l'aplicaci6 ra
cional del canon de sanejament, hem de considerar uns 
matisos abans d'entrar en aquest debat. 

Primer, que el Govern ja inicia en el seu dia contactes 
amb molts diversos grups organitzats de la nostra societat 
civil balear en relació amb el canon (associacions de velns, 
de consumidors, tercera edat, ajuntaments, empreses sub
ministradores d'aigües, grups proteccionistes, associacions 
d'empresaris, etc.), han estat consultats tant en el moment 
d'elaborar la Llei del canon com en l'elaboraci6 deIs dis
tints reglaments; per tot aixo difícilment el Govern balear 
podra iniciar aquests contactes si ja els manté, en tot cas 
sería continuar amb les negociacions, i per a aqueixa labor 
esta tant la Conselleria d'Hisenda com la d'Obres Públi
queso 

Segon, volem entendre que quan es parla en la Propo
sici6 no de Llei d'aplicaci6 racional del canon es diu utilit
zant una !licencia literaria, en cas contrari seria realment 
pensar que el Govern duu a terme una aplicaci6 irracional 
del canon d'aigua o que fins ara ha mantengut contactes 
amb diversos grups de ciutadans amb la intenci6 d'assolir 
una aplicaci6 irracional del canon. Per altra part l'aplica
ció que es fa del canon de sanejament d'aigües és la que re
sulta de la propia Llei del canon ja que, com assenyala la 
Canstituci6, els poders públics estan subjectes a la carta 
magna i a la resta d'ordenament jurídico Per tant, llevat que 
el Sr. Diputat, el Sr. Obrador, pensi que el Govern realitza 
una aplicaci6 il·legal del canon s'ha de creure que es tracta 
d'una aplicaci6 racional, i que té un objectiu ben cIar: mi
llorar la qualitat de l'aigua i que ni una sola gota d'aigua 
bruta o de clavegueram se'n vagi a la mar sense la previa 
depuració. 

Fetes aqueixes puntualit:acions hem de mani.festar la 
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nostra oposició que el Parlament aprovi aquest punt de la 
Propdsició no de Llei. En efecte, tal i com hem assenyalat 
el Govern balear, a través de la Conselleria d'Economia i 
Hisenda, ha mantengut i continua mantenint reunions amb 
els principals grups interessats en el canon, tant el mo
ment d'elaborar el Projecte de Llei com en l'elaboració deIs 
posteriors decrets s'han tengut un caramull de reunions i 
contactes i, de fet, moltes de les suggerencies que es feren 
han quedat plasmades en l'articulat, en tots aquells punts 
que es consideraven de l'interes general. 

Per altra part hem de ressenyar que el Govem des del 
primer moment ha realitzat un esfor¡; informatiu respecte 
del canon d'aigües. En l'actualitat la Conselleria d'Econo
mia i Hisenda realitza una campanya divulgativa on s'infor
ma del que és el canon, la seva finalitat i s'ofereix l'adrec;a i 
el teleton de la Conselleria i deis seus serveis territorials 
per tal de seguir una política de portes obertes. Continuant 
amb aqueixa mateixa línia d'actuacions se'n recordara el Sr. 
Obrador que va assistir a un debat televisiu amb el Sr. For
cades i amb el Sr. Saiz respecte del canon de sanejament 
d'aigües. Pens que totes aqueixes actuacions posen de ma
nifest una clara actitud del Govern respecte de la seva vo
luntat informativa i divulgativa i de la seva intenció d'asso
lir un consens, i si vos tes no ha veuen aoo pens que és per
que no ho volen entendre. 

Respecte del tercer punt de la seva Proposició no de 
Llei tórnam a estar amb les mateixes de sempre: que se sus
pengui l'aplicació de la Llei. No li sembla una mesura abso
lutament desproporcionada la suspensió pel simple fet de 
no haver-se complementat el seu desenvolupament? De ve
ritat creu que aquesta mesura proposada pel seu Grup és 
aconsellable o simplement l'ha proposada per la forc;a de la 
costum? Interpel'lació, moció, intervencions a mitjans de 
comunicació i ara aqueixa Proposició no de lIei. Creu el Sr. 
Diputat que amb la legislació actual sobre el canon no 
queda suficientment garantida la seguretat jurídica del con
tribuent? Decret 15/92, Decret 25/92, Decret 51/92. Creu 
que hem d'exigir del Govern que legisli fins i tot el nivell 
de circular per tal de mantenir l'aplicabilitat d'aqueixa Llei? 

Per acabar, Sres. i Srs. Diputats. Com ja hem dit abans 
el Govern ha mantengut reunions i contactes amb els grups 
especialment interessats pel canon en un intent d'assolir 
aquest consenso En l'actualitat s'intenta consensuar no tan 
soIs l'aplicació sinó fins i tot la seva llei creadora en tot aIlo 
que la realitat física hagi pogut crear disfuncions, i amb ai
xo em referesc als temes deIs calibres que hem comentat 
abans. Sé que la Conselleria té contactes, reunions, per tal 
d'intentar resoldre aquest problema. Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo Pel tom de replica, té la paraula 
el Sr. Obrador. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En primer Iloc, Sr. 

Sampol, "Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, Con
selleria de Hacienda", signa Huerto de Son Roig, i endemés 
s'inventa el canon perque diu: "suministro agua", tant; "cá_ 
non Conselleria", tant; "cánon de vivienda", tant; i si en vol 
més n'hi ha més de rebuts d'altres lloes. És a dir, que ens 
trobat que si tanta seguretat, que si tanta cosa, on és? Jo 
vull agrair al Sr. Cosme Vidal el seu suport i al seu Grup, 
quant als dos primers punts i al Sr. Sampol, en nom del seu 
Grup, el suport als tres punts que han presentat. Pero vol
dria incidir més sobre un tema, nosaltres no parlam que qui 
paga no tengui seguretat jurídica, el que dubtam és que qui 
paga tengui seguretat que tothom paga, i li hem dit una co
sa que, evidentment qualla presentavem, férem una bateria 
de preguntes que ens hagués agradat ten ir-les aquí, a posta 
aquest debat el durem a la Comissió d'Hisenda i el repeti
rem a la Comissió d'Hisenda perque se'ns digui si les nos
tres dades són tan equivocades o no, pero si realment el 
mes de setembre, de 29 ajuntaments n'hi ha 13 on encara 
no s'hi aplica correctament, i ja no parlam ni tan sois d'a
quests senyors que en nom de Comunidad Autónoma co
bren uns rebuts i que no hi ha cap ciutada que tengui ga
rantia que esta pagant l'impost. Per tant, per molts decrets 
que facin aixo no funciona. 

Segona part -que és la més important per a nosaltres-, 
aquests decrets certaments han desenvolupat tal el procés 
normatiu de la Llei i de la seva aplicació, insistesc que el 
mes d'agost, nosaltres no és que ho penssasim prest és que 
aquests reglaments s'havien d'haver fet molt abans ja. Insis
tiro que amb l'aplicació d'aquests reglaments fins i tot es 
forc;a i violenta la interpretació de la Llei quant a un fet im
portant que és el tema de l'autonomia municipal. 1 ja no ho 
dei m nosaltres, ho diu fins i tot la Federació d'Empresaris 
d'Hosteleria quan envia un recurs tipus perque tots els em
presaris puguin fer els corresponents recursos de reposició 
davant haver pagat les quantitats que els han posat, insis
tese que aixo és del mes de juny, per tant, on assenyala pre
cisament aquest fet de poca garantia en l'aplicació de la 
Llei que no esta precisament avalada pels reglaments sinó 
que precisament es posa en dubte. 

Les grans informacions, no sé, pero aquí tenc una carta 
de dia 6 de juliol del 1992, la qual endemés va ser remesa a 
la Conselleria d'Hisenda on diu, per part de la Confedera
ció d'Empresaris de Balears, ''por parte de CAEB se ha en
viado una carta dirigida al conseller de Economia indicando
le nuestra ya reiterada preocupación sobre la escasa informa
ción recibida en cuanto a la aplicación del Canon", aixo ha 
diu la CAEB, no ho diu, per tant, un ciutada normal. Ara 
imaginem que si aquestes organitzacions (Federació d'Em
presaris d'Hosteleria, Confederació d'Empresaris de Bale
ars), totes les associacions que han presentat el recurs si es 
consideren suficientment informades que mantenen les se
ves postures. 

Per que nosaltres entenem que el tercer punt -i ho tor
nam a reiterar- és greu? És greu perque cada mes que passa 
hi ha uns ciutadans que paguen i uns que no paguen, i 
aquests que no paguen pagaran o no pagaran, i a més, el 
problema que tenim i ho diu la prbpia Conselleria, diu que 
recaptaran 900 milions menys, i lIavors surt allo del calibre 
de comptadors, i aixo significa quant a les dades que vos tes 
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ens aportaren, que la Conselleria d'Hisenda ens va aportar, 
signifiquen quasi quasi 400 milions més; per tant són 1.300 
milions sobre una recaptació prevista en pressupost de 
5.400 milions de pessetes, i els quatre mil i busques per tot 
allo que vos te ha dit, aquesta cosa d'allo del pa i que el pa 
és com les platges, jo li diria: sí, l'important és que de veri
tat necessitam que, com el pa de cada dia, les platges esti
guin netes, el problema és qui paga aixo, perque si aixo ho 
paga una part deis ciutadans, com s'ha dit aquí i d'uns nu
clís concrets, estam creant un greuge comparatiu de tal im
portancia que és irreparable posteriorment. 

Aquest és irreparable perque si voste segueix i demana 
a la Conselleria d'Hisenda, i a posta li hem demandat la da
da i no la tenim aquí, augmenten cada dia els qui recorren 
contra el canon perque s'adonen del greu que significa l'a
plicació d'aquest canon i la insolidaritat d'aquesta aplica
ció. Aixo pot ocasionar, si contil!ua abó, una situació tan 
greu que no tenguem ni capacitat per fer front en aquests 
mOll1ents a les inversions que es fan. 

Jo vull insisitir que és greu demanar la suspensió d'una 
!lei pero val més demanar-Ia ara, corregir, rectificar, tirar 
endavant llavors amb més garanties que no continuar amb 
aquesta situació, que cada dia que passa són més pessetes 
que ens cobren, cada dia que passa són menys ciutadans 
que paguen, cada dia que passa són més ciutadans els per
judicats perque són els qui paguen allo que l}o paguen els 
altres, i aquesta situació cada vegada és mes greu i per tant 
de més diftcl solució. Per acabar li diria aixo, és a dir, greu 
és demanar la suspensió i l'aplicació d'una llei pero si no la 
feim ara és possible que d'aquí a mesas tal volta sigui ja ir
reparable el mal que s'hagi fet amb aquesta aplicació d'una 
llei que -repetint les paraules del Sr. Cañellas- va ser una 
equivocació del seu Govem. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Obrador. Hi ha intervencions dins el tom 
de contrareplica? Sr. Sampol, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Bé, la Sra. Salo m ha parlat que 
hi ha voluntat de solucionar els problemes -i no estic repli
cant, simplement volia aportar més dades-, jo he reconegut 
que la Conselleria tenia voluntat, fa esfor~s pero amb aixo 
no basta, i dades que també hauríem de tenir sobre resolu
cions de recursos, es resolen? En quin sentit? Quants? El 
grau d'execució del canon, el grau de cobrament del ca
non, quin és actualment, quin és el percentatge que es re
capta? Als ajuntaments que encara no es cobra, .'aplicara 
amb efecte retroactiu? Per tot aixo creim que la suspensi6, 
encara que tengui uns efectes nocius, seran inferiors als 
problemes que es creen actualment ara. 

El defecte principal d'aquesta Llei va ser la precipita
ció, aquest entrar en vigor 1'1 de gener del 1992 i no 1'1 de 
gener del 1993, hauria hagut un any per solucionar tates 
aquestes deficiencies, i tal vegada -i em permetin un poc la 
ironia- durant aquest any com que posteriorment s'ha sig
nat el pacte de finanr;ament i ha resolt el problema de fi-

nanr;ament d'aquesta comunitat autonoma amb aquesta 
victoria en camp contrari que va tenir la Conselleria, ni 
més ni manco que ( ... ) en el Santiago Bernabeu, a Madrid; 
tal vegada s'hauria pogut retirar el cobrament del canon de 
sanejament perque el finanr;ament d'aquesta comunitat es
tava resolt. Com que aixo no ha estat així i els problemes 
s'accentuen dia a dia també reiteram la necessitat de la sus
pensió. Gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Sampa!. Sra. Salom, té la paraula. 

LA SRA SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President. Jo diría al Sr. Obrador, que ens 
ha dit que aqueixa Llei del canon de sanejament d'aigües 
s'hauria de suspendre perque resulta que hi ha una injustí
cia, hi ha un greuge comparatiu perqué hi ha gent que paga 
i gent que no paga, dones, nosaltres en aplicar aqueixa ma
teixa teoria hauríem de dir al Govern central de Madrid 
que suspengui l'aplicaci6 de l'IRPF perqué hi ha contri
buents que el paguen i n'hi ha que, efectivament, no el pa
guen. 

Ens ha dit també que hi ha moltíssims de contribuents 
que presenten recursos a la Conselleria. Bé, jo he demanat 
dades al conseller d'Hisenda i ens ha dit que més o manco 
hi ha a les Balears uns cent-cinquanta mil contribuents, 
més o manco, i tant sois s'han presentat fins a la data d'ahir 
horabaixa uns cent-noranta set recursos de contribuents, la 
qual cosa implica un tant per cent molt baixet i que no té 
res a veure amb allo que vos te ens havia comparat aquí, ens 
ha tret xifres, ens ha tret documents de moltíssima de gent 
que presenta recursos. 

Per acabar, es veu que el Sr. Obrador no deu ser mis
ser, no deu ser la seva professió, perque resulta que les lleis 
no se suspenen, o es deroguen o es dicten. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo Conclos el debat, passarem, en 
conseqüencia, a les votacions. De les intervencions que hi 
ha hagut durant el debat deduesc que el punt primer i se
gon es poden votar conjuntament i que el punt tercer es vo
taria per separat. Passarem a la votaci6 deis punts primer i 
segan. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drels, per favor? Gracies, poden seu re. 

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

Abstencians? No n'hi ha. 

28 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjats els punts primer i segan. Passam a la votació del 
punt tercer. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar 
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dretS, J>cr favor? Gr<\cies, poden scure. 

Sres. ¡ Srs. Dipulats quc votcn en contra, es valen po
sar drcts? Gr¡\cics, poden seurc. 

Sres. i Srs. Diput3ts que s'abSlencn'l G nlcies, poden 
seu re. 

2S vOts 3 favor, 30 en contra, 3 abstcncions. Queda rc
butjat el punt tercer i. cn oo nseqü~ncia. la Proposidó no de 
Llei. 

EsgOl31 l'Ordre del Dia s'aixcca aquesta scss ió. 

1659 



DIARI DE SESSIONS 
DEL 

PARLAMENT 
DELES 

ILLES BALEAR S 

PREU DE LA SUBSCRIPCrÓ 

~~ ~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Tres mesos ........... ... ........ .... ...... ..... ........................................................................... ................................... .. 
Preu de l'exemplar .......................................................................................... .............................................. . 

Redacció i Administració 
P ARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
CI Palau Reial, 16 
PALMA DE MALLORCA 

2.000.- pessetes 
1.000.- pessetes 

500.- pessetes 
100.- pessetes 

Imp Polilecnica Troncaso, 3 Tel 71 26 60 Palma 


	1663_001
	1663_017

