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1.1).- PREGUNTA RGE NÚM. 3206/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT HBLE. SR. RAMON ORFlLA 1 
PONS, DEL GRUP PARLAMENTARIPSM 1 EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, comen~m la sessió plenaria d'a
vuL' El primer punt de I'Ordre del Dia és el corresponent a 
les preguntes. Comen~rem per la 3206, que formula el Di
putat Sr. Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM 
i EEM, relativa a enllumenat de la rotonda a l'entrada d'Es 
Mercada!. Té la par aula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. A principi 
d'estiu es va construir una rotonda, a l'entrada d'Es Merca
dal, a I'illa de Menorca, que ordena el transit a l'entrada 
del poble entre la carretera de Maó-Ciutadella i la vía de 
ronda que acondueix a les carreteres d'EI Toro i Fornell. 
Aquesta rotonda, tot i ser a una zona d'una importancia ex
trema quant a circulació, roman, fins al dia d'avui, sense 
enllumenar, malgrat que ja fa alguns mesas que es va inau
gurar o es va construir. 

Per quin motiu?, quan pensa el conseller que es podra 
enllumenar aquesta rotonda? 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller d'Obres Públiques per 
respondre. 

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

Sí, mol tes gracies, Sr. President. Miri, Sr. Orfila, el 
problema no és la rotonda a l'entrada d'Es Mercadal, el 
problema és que a la nostra xarxa de carreteres hi ha po
qufssimes interseccions que estiguin enllumenades. Nosal
tres, des de fa un parell d'anys hem comen~t un programa 
per anar enllumenant aquestes rotondes o interseccions, si
gui quina sigui la figura geometrica que tenguin, pero hi ha 
una limitació pressupostAria que és perfectament coneguda 
de vostes i de la resta deIs diputats. 

En aquest cas concret de Menorca tenim prevíst, per a 
l'any 1993, l'enllumenat de la rotonda que dóna ficcés a I'a
eroport, que és anterior a aquesta. Pensam que no hi haura 
possibilitats economiques per enllumenar les dues, si fas 
possible, ho farfem, pero, en principi, repetesc, que hem 
prevísts, inicialment, els serveis tecnics de la Conselleria, 
que s'ha de procedir anteriorment a la d'accés a l'aeroport. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar a usar la paraula? 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Lamentar que sigui aixf, Sr. 

Conseller. Com he dit abans, aquesta és una rotonda que 
regula el transit a una zona d'una circulació intensa, impor
tant perque despla~, desvía, la circulació deis cotxes que 
vénen de Maó cap a Fornell i cap a la carretera d'EI Toro, 
i, per tant, té un transit bastant accentuat. 

De tota manera, m'ha sorpres un poc la postura que 
voste ha expressat aquí, perque aquest matí mateix he estat 
parlant amb l'alcalde d'Es Mercadal, i ell m'explicava que 
l'Ajuntadnt sembla que esta disposat afer actuacions, a 
fer algunes gestions per, fins i tot, que aquest enllumena
ment corri a compte seu, a compte de l'Ajuntament, un 
ajuntament a qui no sobren els dOblers, pero que, a la vista 
que hi ha una situació complexa que ha provocat fins i tot 
algun petit accident, sembla que estarien disposats a actuar. 
En aquest cas, m'estranya que vos te no ho sapiga o, em de
man, si hi ha un problema de descoordinació entre les dues 
administracions. 

Sigui com sigui, Sr. Conseller, a nosaltres ens preocu
pa que una rotonda a un lloc tan important que té un índex 
de circulació tan gran a l'illa de Menorca, no estigui enllu
menada, i que quan es faci el projecte no inclogui, aquest, 
un projecte d'enllumenament, perque, li repetesc, ha tingut 
lloc ja algun petit accident, i creim que no és cosa d'esperar 
que se'n produeixin de més'grans. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Conseller? Sí, té la paraula. 

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

Sí, moltes gracies, Sr. President. Sr. Orfila, pens que 
m'he expressat amb molta claredat, aquesta rotonda és pe
rillosa, ho són totes, és un punt que seria interessant que 
fos enllumenat, és ver, pero n'hi ha molts més a la nostra 
xarxa de carreteres, no és l'únic; i amb aixo no li vullllevar 
la més mínima importancia, pero també n'hi ha d'altres, i 
no ens queda més remei que anar on tenim partides pressu
postaries suficients. Si feim aquesta i n'hem de deixar de fer 
una altra, vos te dira quina ha de ser la prioritaria. Nosal
tres, en principi, hem pensat que qui marca la prioritat són 
els serveis tecnics perque entenem que és una qüestió més 
tecnica que no poHtica. 

De totes formes, ens sembla molt bé que l'Ajuntament 
estigui disposat a col, laborar, no seria el primer ajuntament 
que ha fa. En principi es tracta d'una rotonda que, com 
voste ha explicat molt bé, té un component urba molt im
portant, i en aquest sentit, per exemple, tenim ja un antece
dent a l'illa de Mallorca, al terme de Calvia, a la Costa d'En 
Blanes, on ja hi va haver una coHaboració entre Ajunta
ment i Conselleria, cosa que va permetre avan~r-ne la rea
lització. Si, efectivament, en aquest cas, l'Ajuntament esta 
disposat -si ho vol pagar tot, sera perfecte- a aportar una 
coHaboració economica i podem establir aquest conveni de 
coHaboració, evídentment aixo faria que es realitzas més 
avíat que si ho hem de pagar tot nosaltres. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

I.2).- PREGUNTA RGE NÚM. 3230/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT HBLE. SR. MIQUEL PASCUAL 
IAMORÓS, DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 

La segona pregunta és la número 3230, que formula el 
Diputat Sr. Pascual i Amorós del Grup Parlamentari 
MIXT, relativa a tramitació del POOT. Té la paraula el Sr. 
Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta Pregunta, 
en certa manera, ha perdut actualitat, no és que hagi per
dut actualitat, és que ha estat objecte de debat la setmana 
passada al debat de l'estat de la Comunitat. La pregunta és 
a veure qua n es preveu, i va adre~da al conseller de Turis
me, que la Conselleria posara al públic el Pla d'ordenació 
de l'oferta turística per a l'illa de Mallorca. 

La setmana passada va dir el Grup Popular que estava 
disposat a transaccionar una esmena que després al final no 
es va aprovar per un problema que no ve al cas, que es faria 
abans de final d'any. A mi m'agradaria que em confirmas 
aixa i, si és abans, millor. Voldria que em digués des de la 
Conselleria, quan es preveu que es podra exposar al públic 
el Pla d'ordenació de l'oferta turística. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Pascual. Té la paraula el Conseller de Tu
risme per contestar. 

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

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Sr. Pascual. Si, es
peram poder tenir a exposició pública el Pla abans de final 
d'any. Encara que aixo ho ha de posar a exposició pública 
la Comissió de política territorial, és a dir, per part del Go
vern s'envia sempre a la Comissió de política territorial 
abans de final d'any, després ja no depen de nosaltres el 
temps que pugui estar, pero la idea és que es faci aixf. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cladera. Vol tornar tenir la paraula, Sr. 
Pascual? Té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí, només per una qüestió breu. 1 és que la Comissió 
de política territorial depen del Govern, i, per tant, la po
den fer actuar i anar de pressa. No és un organisme que va
gi al seu ritme, amb independencia del Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Vol tornar a usar la paraula, Sr. 
Conseller? 

1.3).- PREGUNTA RGE NÚM. 3281/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. JOAN FERRÁ 1 CAP
LLONCH, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALIS
TA 

EL SR. PRESIDENT: 

La pregunta següent és la 3281, que formula el Diputar 
Sr. Joan Ferra i Capllonch del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a l'aixecament de cartes batimetriques. Té 
la paraula el Diputat Sr. Ferra i Capllonch. 

EL SR. FERRÁ 1 CAPLLONCH: 

Gracies, Sr. President. Al final de la legislatura pass a
da la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Terri
tori va contractar amb una empresa l'aixecament de cartes 
batimetriques, cartes que creim que, no solament són d'uti
litat per a la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del 
Territori per dur a ter me qualsevol tipus d'obra pública 
que es pugui fer al litoral, sinó també creim que poden ser 
de gran utilitat per a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, ja 
que les cartes velles de pesca parteixen d'una profunditat 
més gran, de 50 metres, i, segons tenim entes, aquestes par
teixen de la vorera. També, segurament, són més completes 
i es podrien obtenir noves zones de pesca, especialment zo
nes de pesca de la gamba. 

Fins ara no s'I!a pUbli(¿lt res. Ens podrien dir com esta 
aquest tema? 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gracies, Sr. President. Sr. Ferra, no només hi esta inte
grada la Conselleria d'Agricultura i Pesca, sinó que basica
ment l'interes prové d'aquesta Conselleria, i fa les cartes la 
d'Obres Públiques en tant el servei de cartografia és radicat 
a aquesta Conselleria, pero les va promoure la Conselleria 
d' Agricultura i Pesca i, de fet, les realitza l'empresa SEA
MANA, dependent d'aquesta Conselleria. 

La feina de camp és totalment acabada, en aquest mo
ment es procedeix al procesament de dades recollides, s'ha 
fet qualque edició en pla de prova de qualque carta, i és 
mal de dir la data en que sortiran d'una manera global i to
tal. Es creu que en un parell de mesos, pero la data és mala 
de dir, ja que és un procedirnent totalment novedós que es 
fa amb un caracter, no diría experimental, pero quasi quasi, 
i, en conseqMncia l'empresa que realitza aquestes feines no 
s'atreveix a comprometre's en unes dates exactes de publi
cació d'aquestes cartes. 

La Conselleria d'Agricultura i Pesca procura que sigui 
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el més aviat possible per la utilitat que tendran per aIs nos
tres pescadors, pero, repetesc, és un tema d'una tecnologia 
molt nova, que s'usa per primera vega da, i té les dificultats 
propies d'aquestes utilitzacions de can\cter quasi experi
mental. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la parau
la, Sr. Ferra? Té la paraula. 

EL SR. FERRÁ 1 CAPLLONCH: 

Si, Sr. President. L'únic que nosaltres voldriem és que, 
clar, després de gairebé vint mesos, divuit o dinou mesos, 
creim que ha passat un temps ja bastant important i sí ens 
agradaria, ja que no ens poden confirmar dates, que s'acce
leras al maxim aquest procés i que aquestes cartes sortissin 
el més aviat possible. GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Si, per recollir el prec que fa el Sr. Diputat, procura
rem, efectivament, donar-los la maxima rapidesa possible, 
dins de les garanties de la qualitat t~cnica que nosaltres 
pensam que ha de tenir aquesta feina. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Conseller. 

1.4).- PREGUNTA RGE NÚM. 3283/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SE. JOAN MARi 1 SERRA, DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

La següent pregunta és la 3283, que formula el Diputat 
Sr. Joan Mari i Serra del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, relativa a mala olor ocasionada per les plantes depura
dores. Té la paraula el Diputat Sr. Mari i Serra. 

EL SR. MARf 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, Sr. Conse
ller. Quan es construlren les noves depuradores de Sant 
Antoni i Santa Eulalia a Eivissa i Formentera, molts de 
ciutadans ens alegnuem, perque pensarem que d'una vega
da per totes se solucionarien els problemes de les aigües re
siduals en aquestes zones. Pero el que no esperaven els ve
lns és el calvari de pudor que hem hagUl de sofrir i conti
nuam sofrint fins ara a causa d'aquestes depuradores. 

Per tant, li demanaríem, Sr. Conseller d'Obres Públi
ques i Ordenació del Territori, si té constancia deIs greus 
problemes de mala olor que ocasionen les plantes depura
dores que ha construH IBASAN aIs municipis d'Eivissa, 
Sant Antoni, Santa Eulalia i Formentera. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gracies, Sr. President. Sr. Mari, el que m'estra
nya és que a qualcú li cridi l'atenció que una eSlació depu
radora facf mala olor, és un tema que, per desgracia, ha es
tat fins ara un mal gairebé universal i podriem passar revis
ta a tates les estacions depuradores que han funcional a la 
nostra comunitat i a altres comunitats abans que fes feina 
IBASAN, i veuriem com tates en feien. Alguns diputats 
mallorquins, i vostes també, coneixen alguns casos, en venir 
de l'aeroport cap a Palma, etc., és un problema que ve d'an
tic a tates les estacions depuradores. 

Ara bé, a les que ha fet l'IBASAN darrerament s'han 
introdu'ít unes certes instal-lacions, bastant costoses per 
cert, en un intent que no sempre ha estat totalment aconse
guit per intentar aturar aquestes males olors. Jo cree que 
parcialment s'ha aconseguit, i m'agradaria donar-li una in
formació una mica més concreta de les depuradores que 
vost~ diu. 

Concretament, en el cas de Santa Eulalia, la informa
ció que tenim nosaltres de fonts municipals, és que no cre
en cap tipus de problema ni hi ha cap reclamació per males 
olors, en aquests moments, la qual cosa no vol dir que en 
certes dates no les hagin tingudes, mentre es posava en_ 
marxa l'estació depuradora, quan comen~ el procés de 
tractament i fins que esta totalment estabilitzat, evident
ment es creen problemes superiors als habituals. 

En el cas de Sant Antoni, per exemple, és ver, hi va ha
ver aquestes males olors, era al principi del tractament, en 
aquest principi s'esta ajustant, és un procediment que costa 
pensar que tengui un funcionament ja definitiu, pero pen
sam que s'han anat disminuint aquestes males olors i que 
acabaran per desapareixer del tot, ja que són desodoritza
des les instaHacions que en teoria les produeixen. 

En el cas de Formentera, també es varen produir du
rant una temporada i no hem d'oblidar que a Formentera, 
com tots vostes saben, el tractament que s'hi fa és provisio
nal en el sentit que és tractament biologic, mentre les ai
gües tenguin la salinitat que tenen fins ara no es pot donar 
el tractament biologic previst, i es complementa amb un 
tractament ffsico-químic que es va regulant en funció de la 
salinitat de les aigües, i pensam que també s'ha corregit 
bastant. 

Quant a la planta d'Eivissa, en aquests moments puc 
assegurar que la planta, com a tal, no produeix males olors, 
també va tenir els mateixos problemes que Sant Antoni, es 
va posar en funcionament a principis d'estiu i mentre s'ha 
establert tot el procés definitiu, va tenir problemes. També 
estan desodoritzades les instaHacions que produeixen més 
olors, pero el problema es plan teja en una de les estacions 
d'impuIsió. Una estació d'impuIsió que esta a vorera del 
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port, que es va construir en el seu día í que no té res a veu
re amb !BASAN, que té un desembocament dírectament a 
la mar i que a través d'aquest és per on surten les males 
olors. 

De totes formes, hem encarregat unes feines que es co
men~ran a realitzar el proper mes de novembre mitjan
~nt les quals es reconduiran les aigües al que diuen el col
lector zero, un altre col· lector, significaran una serie de mo
dificacions tecniques que esperam que possibilitin l'elimi
nació d'aquestes males olors de l'estació d'impulsió. De ta
tes maneres, el que sí puc assegurar és que en aquests mo
ments no vénen de l'estació depuradora propiament dita, 
encara que també he de reconeixer que al principi -repe
tesc- del funcionament les va tenir. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Saiz. Vol tenir l'ús de la paraula el Sr. Ma
n? Té la paraula. 

EL SR. MARi 1 SERRA: 

Si, gracies, Sr. President. Sr. Conseller, pel que podem 
entendre, ja tenien previst que aixo passas i, per tant, el 
que entenem és que el que ha faltat és informació a aquests 
veÜlS als quals un dia hi han anat els tecnics d'IBASAN i 
els han dit que era per aixo, llavors un dia els han dit que 
era per a110, la qual cosa ha produ'it aquest malestar. Tal 
vegada si els haguessin informat directament i com tocava, 
aixo no hauria passat. 

Sr. Conseller, jo, el que li vull dir, i no ti desig cap mal 
a voste ni a cap tecnic d'IBASAN, és que tal vegada perque 
entenguessin la magnitud del problema, visquessin alla uns 
dies durant el mes d'agost, si tancaven les fines tres es mo
rien de calor, i si les obrien es morien de pudor. Aixo és el 
que els ha passat a aquests ve'ins. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Si, Sr. President, moltes gnlcies. Miri, Sr. Man, jo li he 
contestat amb tata la seriositat i formalitat que he pogut a 
una pregunta que entenc que estava justificada, em pareix 
fora de to la seva resposta. Lí dic amb tota sinceritat: els 
nostres tecnics, la gent que explota la depuradora hi viu da
munt i sap perfectament l'olor que fa, i si a qualcú crea mo
l~ties és als veinats, el que no podem és anar de veinat en 
veinat cada dia a explicar com funciona l'estació depurado
ra. Comprendra que aixo és impossible. 

Per aUra banda, voste també sap perfectament que les 
molesties no s'arreglen amb una informació, s'arreglen no 
fent olor, en conseqüencia, pensam que en lloc de perdre el 
temps, el que han de fer és intentar que funcioni el millar 
possible l'estació depuradora i aixo és el que fa la nostra 

gent, en pot estar ben segur. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.5).- PREGUNTA RGE NÚM. 3207/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. RAMON ORFILA 1 PONS, 
DEL GRUP P ARLAMENTARI PSM 1 EEM. 

Passam a la Pregunta 3207, que formula el Diputat Sr. 
Ramon Orfila i Pons del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a obertura d'una oficina a Brussel-les. Té la paraula 
el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. El mes de novembre de l'any 
passat, el nostre Parlament va acordar instar el Govern a 
obrir una oficina a Brussel-les, com han fet altres comuni
tats autonomes, per tal de defensar els interessos de la Co
munitat, dels ciutadans, de les empreses i deIs col-lectius de 
les Illes Balears, així com per recollir, de primera roa, tata 
la informació relativa a la coílstrucció d'Europa que pogués 
afectar les nostres illes. Fa un any practicaroent que es va 
prendre aquest acord. 

Per aixo demanam al Govern quines actuacions ha dut 
a terme per tal d'acomplir l'acord aprovat? 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Varem pensar que la millar forma d'aterrar a Brussel
les amb una oficina, tenint en compte dificultats pressupos
taries i jurfdiques, era a través del Centre de Documentació 
Europea, i per aquest motiu, el que hem fet ha estat modi
ficar els estatuts i donar entrada a altres institucions, i jo 
crec que a principis de l'any que ve tendrero una oficina a 
BrusseHes. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Forcades. Vol tornar afer ús de la parau
la, Sr. Orfila? Té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Crec que sí, és una possibilitat, 
altres comunitats autonomes ho han fet a través d'un pa
tronat, d'una fundació, possiblement es pugui fer a través 
de l'oficina de documentació europea; pero a nosaltres ens 
preocupa la lentitud que suposa posar en practica acords 
presos per aquest Parlament. Estar un any i tres o quatre 
mesos per posar en practica un acord a l'única dificultat 
que hi havia, que era canviar uns estatuts, ens sembla mas
sa temps. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Conseller? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Endemés del procés de canvi d'estatuts, que ha estat 
un procés complicat perque ens agrada fer les coses ben fe
tes i no era facil, des de llavors ja actuen universitaris ma
llorquins, menorquins i eivissencs en condicions de becaris, 
estan a les distintes direccions generaIs estrategiques i reso
len problemes de competencies i problemes de noves tec
nologies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.6).- PREGUNTA RGE NÚM. 3268/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. PERE SAMPOL 1 MAS, DEL 
GRUP P ARLAMENTARI PSM 1 EEM. 

Passam a la pregunta següent, que és la 3268 que for
mula el Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup PSM i 
EEM, relativa a Pla d'extensi6 de l'educaci6 ffsica. Té la 
paraula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Per acord del Cansell de Minis
tres de dia 8 d'abril del 1988, s'aprovaren les bases per 
al desenvolupament del Pla d'extensi6 d'educació física i 
l'esport escolar als centres docents no universitaris. Poste
riorment, el 4 d'octubre del 1989, es va produir la signatura 
d'un important conveni entre el Ministeri d'Educaci6 i 
Ciencia, el Cansell Superior d'Esports i la Canselleria de 
Cultura, Educaci6 i Esports. 

En aquest conveni, el Ministeri d'Educaci6 es compro
met per al 1989 i per als propers tres anys, fins al 1992, 
a desenvolupar el pla que inclou actuacions en materia 
d'instaHacions, equipament espr{iu, dotaci6 i especialitza
ció del prafessorat. Es tracta d'una inversió, al menys, de 
3.000 milions de pessetes en aquest termini de quatre anys. 

Segons les nostres informacions, la fase de l'any 1990 
s'ha executat o esta en fase d'execució, no aro les poste
riors. De tal manera que en juliol del 1991 es va demanar 
amb urgencia la tramesa deis expedients als ajuntaments 
del Pla del 1991, la propietat del terreny, el projecte acabat, 
i des de llavors ja no se sap res més. 

La Canselleria diu que el Ministeri d'Educació no ha 
complit els seus compramissos i que no vol aportar la seva 
part sense correspondencia del MEC. D'aquí aquesta Pre
gunta, com es traba en aquest moment l'execució del Pla de 
l'educació física aIs centres docents no universitaris. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Sr. Canseller de Cultura, Educa
ci6 i Esports, té la paraula per respondre. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Vidal 1 Pons): 

Gracies, Sr. President. Sr. Sampol, en resposta a la se
va pregunta, en aquests moments s'han executat la primera 
i la segona fase del Pla de millora de l'educació física a les 
Illes Balears, que suposa ja la finalització d'onze pistes po
liesportives, una adjudicada i dues pendents d'adjudicació, 
per manca de les aportacions económiques del Ministeri, 
Ministeri o Cansell Superior d'Esports. Aquestes manques 
d'aportacions es podrien quantificar en uns 97 milions de 
pessetes. La tercera fase i definitiva esta pendent d'adjudi
cació a l'espera que el Ministeri realitzi les oportunes con
vocatóries a que es va comprometre en la reunió comenta
da per voste de mars: del 1992. 

L'execuci6 de la Comunitat Autónoma ha estat impe
cable en aquest sentit, aquesta és la nostra opinió, tota ve
gada que hem invertit el 80% de les quantitats pressuposta
des i el 100% de les certificacions d'obra aportades. En 
aquesta tercera fase el Ministeri ha d'aportar aproximada
ment uns 453 milions de pessetes que estan pendents, en 
aquest moment, de concretar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Canseller, v.Ol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Sampol? 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Efectivament, sabem que hi ha aquesta tercera fase, 
són molts de municipis que estan pendents, fins i tot alguns 
han fet una despesa, com és l'adquisició del solar, i la reali
tat és que hi ha una certa incertesa. Tenen unes quantitats 
comprameses als seus pressuposts, i la veritat és que no es 
veu una soluci6. 

La pregunta més concreta era a veure com es pot pres
sionar el Ministeri d'Educació i Ciencia perque compleixi 
els seus compromissos. De totes maneres, pareix que la 
Canselleria sí ha complit eIs seus acords, si bé s'ha de dir 
que el conveni es va signar amb un any de retard, l'any 
1989, i tal vegada aixó ha pogut dificultar que ja ens trobas
sim en el vagó de cua de les inversions de l'Estat i darrera 
els factos ja ens ha anat com ens ha anat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Canseller Sr. Vidal? 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Vidal i Pons): 

Sí, efectivament quedam ara pendents de quina sigui 
ara la possible negociaci6 entre la Canselleria i el Cansell 
Superior d'Esports per mirar de rematar aixó, que és una 
feina feta, només queden les darreres coses per rematar. 
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Estam pendents d'aquesta negociació. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Conseller. 

I.7).- PREGUNTA RGE NÚ~. 3282/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. DAMIA PONS I PONS DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la darrera pregunta, que és la 3282, que for
mula el Diputat Sr. Damia Pons i Pons del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, relativa al fet que la Conselleria d'Agri
cultura i Pesca s'adre~ en castella als diputats del Parla
mento Té la paraula el Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller, en 
mat~ria lingüística, la veritat és que ja no sé a qui he d'es
criure, com aque11 coronel famós de la novel'la, si ho de
man al conseller responsable de l'area de cultura, em pot 
dir que dins una altra conselleria no li fan cas; em dirigesc 
avui a vost~. 

Per qu~, si hi ha un article tercer de l'Estatut que diu 
que el cata la és llengua oficial i propia, si hi ha un article 
catorz~ que diu que la normalització del catala és un objec
tiu deis poders públics de la Comunitat Autónoma, i la se
va Conse11eria, com a part d'un govem, ha és, per qu~ es di
rigeix al Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de 
las Islas Baleares? Qu~ passa dins la Conselleria d'Agricul
tura? Ens pot donar una explicació que sigui mínimament 
convincent o ens pot anunciar que seria més prudent una 
rectificació? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller d'Agricul
tura. 

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

Gracies, Sr. President. A mi m'agradaria saber, Sr. Da
mia, quan i en quina ocasió i amb quins documents ens 
hem dirigit al Grup Parlamentari, perqu~ la Conselleria 
d'Agricultura i Pesca, precisament, fa un esfor~ important 
en normalitzadó, de tal manera que som l'única que hem 
hagut d'anar aIs tribunals per fer una tarja o un carnet de 
ca~ en catala, quan es demanava que fos en caste11a. 

M'agradaria que m'ho explicas. Em pensava que es re
feria al document que va repartir a tots els parlamentaris 
sobre el sector lleter, que com que naturalment era un do
cument que havia de ser negociat amb el Ministeri d'Agri
cultura va ser fet en la 11engua de l'Estat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Vol tomar afer ús de la paraula el 
Sr. Pons? Té la paraula. 

EL SR. PONS I PONS 

Sí, Sr. President. Després li pass aré, logieament, el pa
per que jo tene aquí davant, on fan un ÚS, diríem henlldie, 
del catala -Govern Balear, Conse11eria d'Agrieultura i Pes
ca- a l'anunci, al r~tol, pero després, com passa a les boti
gues que no estan normalitzades que tenen el nom en cata
la, pero tots els productes en castella. L'etiquetatge, l'adre
~ als parlamentaris és: Grupo Parlamentario Socialista, 
Parlamento de las Islas Baleares, etc. Aquí davant ho tene, 
després li passaré. 

Per tant, Sr. Conseller, aquest és un fet real, l'hem de 
felicitar que el duguin als tribunals per l'ús del catala, no
saltres també ereim que s'ha de 11uitar i s'ha d'anar als tri
bunaIs, si fa falta, per usar el catala. Pero alerta, en aquest 
cas no l'hi durien, en aquest cas vost~ utilitza d'una manera 
totalment gratuIta, la seva conselleria, el castella per diri
gir-se als diputats, almanco al Grup Socialista, i cree que 
amb aquest etiquetatge es deu dirigir practicament a 1Ot
hom. En tot cas, convé que revisin aquest ordinador que 
deuen tenir processat i el processin en catala. Moltes gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. 
Conse11er? Té la paraula. 

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

Grades, Sr. President. Jo deman excuses pel greu pe
cat d'haver-me dirigit per una vegada al seu grup en caste-
11a, evidentment no és el correcte. Pero també li vull dir 
que una flor no fa estiu. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Conseller. 

II.1).- INTERPEL·LACIÓ RGE NÚM. 3041/92, PRE
SENTADA PEL GRUP P ARLAMENTARI PSM I EEM, 
RELATIVA A POLíTICA DEL GOVERN EN MATE
RIA DE PROMOCIÓ 1 REHABILITACIÓ D'HABITAT
GES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt que és el corresponent a la Inter
peHació número 3041, presentada pel Grup Parlamentari 
PSM i EEM, relativa a política de promoció i rehabilitació 
de l'habitatge. Té la paraula, pel grup interpel'lant, el Di
putat Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En una 
compareixen~ de dia 11 de mars: del 1992, el conseller 
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d'Obres públiques i Ordenació del Territori va informar 
sobre el conveni d'habitatge i sol -hi figura al Diari de Ses
síons- i la veritat és que en una exhaustiva informació, com
pletíssima, ho hem de reconeixer, sobre el conveni que s'a
cabava de signar amb el Ministeri d'Obres Públiques i les 
comunítats autonomes. 

Resumint la informació que ens va donar el Conseller 
aqueU dia, a B~llears hi havia 7.634 actuacions previstes 
quant a habilatge i 2.000 quant a sol, de les 12.000 que s'ha
vieD soHicitat. Dins aquestes hi ha 1.255 habitatges de re
gim especial, és a dir que es concedeixen quan el salari és 
inferior a dues vegades i mitja el salari mínim, i que espe
cialment van dirigid es a promotors públics; 3.959 actua
cions en habitatges de regim general, basicament amb aju
des previstes als promotors, encara que per primera vegada 
s'obria als promotors públics; 1.993 habitatges a preu taxat, 
amb un preu -ens deia el conseller- inferior a una vegada i 
mitja el valor del mOdul, estimat en unes 84.000 pessetes el 
metre quadrat; i 427 actuacions en rehabilitació. Aquestes 
venien a ser les aportacions que feia l'Estat dins aquell pro
grama ampliament difós de creació de 400.000 habitatges. 

Per part de la Comunitat Autonoma de les Illes Bale
ars s'aportava una quantia economica que el conseller ens 
deia que venia a ser un 5% de subvencions sobre el preu de 
venda. Ara hem passat uns mesos, més de mig any des d'a
leshores i s'han produIt un parell de notícies als diaris que 
són objecte, entre d'altres coses, d'aquesta InterpeHació 
per veure com ha evolucionat aquest programa, programa 
ambiciós i ja d'una certa magnitud. La primera valoració 
que tal vegada ens hauria de fer a la seva intervenció seria 
com s'actua en el grau de compliment. 

A partir d'aquí, llavors, com deia, hem vist als mitjans 
de comunicació que han sortit uns quants problemes, per 
exemple sembla que els banes no han correspost així com 
era previst inicialment, veigritalls de maig i de juny, pareix 
que hi havia dificultats perque eIs ciutadans obtinguessin fi
nan<;ament per part de les entitats bancaries. Era a un diari 
de 24 de juny, em pareix que era el director general, el Sr. 
Ramis d'Ayreflor, es queixava que només el 9% deis ciuta
dans tenia concedit el crMit, si bé tot l'expedient estava 
complert no s'havia pogut formalitzar encara el crMit amb 
les entitats bancaries. De tot aixo es queixava el Sr. Ramis 
d'Ayreflor, de la preocupació que hi havia perque crMits 
sol·licitats amb diversos mesos d'antelació encara no s'ha
vien pogut concretar. Per una part, aixo, aquesta lentitud. 
Per una aItra part, perque pareixia que no hi havia hagut la 
consignació suficient per part dels banes. 

A la vegada, se'ns comunicava que la demanda havia 
Superat ampliament l'oferta, pareixia que fins i tot -no sé si 
parlava del mes d'abril o del mes de maig- practicament ja 
s'havien cobert totes les soHicituds; i es parlava d'una reu
nió bilateral que hi havia d'haver a Madrid, concretament 
dia 9 de juliol, en la qualla Conselleria intentaria renego
ciar les quotes, s'insistía en el tema en una reunió que hi 
havia d'haver el mes d'octubre, no sé si ja es deu haver tin
gut o si es deu tenir prevista per a aquest mes, em pareix, 
pel que diuen els diaris, que en el mes d'octubre, supos que 
en aquestes dates, s'havien de renegociar les quotes d'habi-

tatges assignades a cadascuna de les comunitats autonomes. 
Sembla que hi havia una certa esperan<;a, que com que aquí 
el programa havia estat positiu, els particulars havien sol·li
citat moItes ofertes, i el programa anava més bé que a al
tres comunitats, hi havia una certa esperan<;a que se'ns as
signassin més habitatges dels que eren prevists inicialment. 
Tal vegada el conseller ens ho pugui explicar en aquests 
moments. 

A la vegada, per associacions de veinats i gent que se
gueix el tema hem sabut que hi ha hagut problemes menors 
quant a l'adjudicació de determinats habitatges, fins i tot 
uns han tingut una gran transcendencia pública pel rebuig 
social que hi havia cap a la construcció d'uns determinats 
habitatges a uns llocs determinats. 

Un tema que també preoeupava a aquests seetors que 
ens han informat era la morositat que hi comen($él a haver. 
Em sembla que tene les xifres, pero segurament voste les té 
més al corrent. Tal vegada podria avaluar la morositat que 
hi ha i com s'actua per corregir-la. 

Les associacions de veinats també li reclamaven més 
coordinació amb els ministeris, principalment amb els mi
nisteris que doten d'infrastruetures eIs barris on hi ha d'ha
ver la ubicació deIs habitatges de protecció oficial, concre
tament es referien a coordinaeió amb el Ministeri d'Educa
ció i Ciencia, amb INSALUD, de cara a la dotació d'aques
tes infrastructures necessaries. 

Per acabar aquesta primera intervenció, esper escoltar 
les respostes que ens donara el Sr. Conseller, i per aprofitar 
el temps del debat, li anuncil per on aniria posteriorment la 
nostra moció, si evidentment hi ha lloc després de la seva 
intervenció, a nosaltres ens preocupa particularment el 
gran nombre d'habitatges desocupats que hi ha a les Illes 
Balears. Nosaltres creim que s'hauria de donar prioritat 

als habitatges a preu taxat, habitatges ja constrults i a la re
habilitació; tal vegada m'agradaria que es concretas una mi
ca el grau de compliment o d'execució d'aquests dos aspee
tes concrets: rehabilitació i actuació en habitatges de preu 
taxat. 

De moment, aquests eren els dubtes que temem i, si de 
cas, a la propera intervenció, ja concretaríem més quina és 
la nostra Unia en aquest sentit. Gracies. 

(UHble.Sra. Vicepresidenta primera substítueix el Molt 
Hble. Sr. President en la direccíó del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sampo!. Té la paraula el conseller 
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. 

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

Gracias, Sra. Presidenta. Sras. y Sres. Diputados. Sr. 
Sampo!. Voy a intentar darle respuesta a todas las pregun
tas que me ha hecho usted, que son bastante concretas, qui
zás no tenga toda la información para podérsela dar en es-
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tos momentos, pero voy a intentarlo. 

Empezaremos por una valoración del desarrollo del 
Plan cuatrienal. En principio, quisiera hacer una matiza
ción para que no haya lugar a confusiones. Usted, cuando 
ha dado las cifras de las actuaciones previstas, ha dado las 
cifras referidas a los cuatro afias, las 1.255 viviendas de ré
gimen especial, eran de los cuatro afias, y yo creo que para 
centrar el tema en lo que podemos hablar del desarrollo, 
que es durante el año 1992, conviene recordar que en régi
men especial había 175 viviendas, en régimen general, 575, 
en viviendas a precio tasado, 243 y en rehabilitación, 55. 
Era un total de 1.048 viviendas. Las cifras que vaya darle 
son referidas únicamente a estas 1.048 y no a la totalidad 
del Plan, porque claro, en años sucesivos es pronto para 
poder hacer una valoración. 

Su información, en líneas generales, es correcta y yo 
no puedo más que ratificarla. Efectivamente, el Plan fue 
bien recibido por los promotores y por los adquirientes, y 
en unas fechas que yo no recuerdo, pero posiblemente en 
el mes de abril o mayo, como usted dice, ya se habían cu
bierto los cupos de peticiones. Concretamente en la reu
nión bilateral del mes de junio de seguimiento del conve
nio el único acuerdo al que se llegó fue que se permitiese 
un aumento de un 50% en la concesión de calificaciones, 
no modificación de cupos, sino que se permitiera que se 
diesen más calificaciones de las previstas inicialmente en el 
cupo, a fin de que si después había dificultades en la conce
sión de los préstamos, como de hecho -lo veremos ahora
ha ocurrido, pues que hubiese más posibilidades de que al 
final se llegase a buen término en las acciones previstas 
dentro del Plan. 

De tal forma que, menos en el régimen especial que no 
se varió el cupo, se mantuvo el de 175, -perdón, no me re
fiero al cupo, digo la posibilidad de dar más calificaciones, 
que aumentase de 575 a 862, de las 862 se habían solicitado 
1.040 y se han concedido 863, o sea que hemos concedido 
prácticamente todas las que nos permite el aumento acep
tado por la comisión bilateral. Lo cual, repito, no quiere 
decir que vayan a tener ayuda dentro de este afio, salvo que 
se modifiquen los cupos, simplemente que se permite que 
se califiquen y que, en consecuencia, el señor que la tiene 
calificada, pueda ir a iniciar la procesión por los bancos en 
busca de un préstamo para poder seguir adelante con su 
promoción. 

En las viviendas de régimen tasado, sobre un cupo de 
243, se permitió que se calificasen hasta 364, de hecho, se 
han pedido 446, pero solamente se han podido conceder 
278 porque las otras no tienen todavía resuelta suficiente
mente la documentación como para poder acceder a una 
calificación, de todas formas, se han concedido en número 
superior al cupo. 

En cuanto a la rehabilitación, sobre las 55 previstas, 
que no fueron modificadas, se han pedido 154 y se han con
cedido 42. Lo cual quiere decir que en la rehabilitación hay 
unas dificultades de [ndole práctica, perdón, repito, se han 
concedido 76, rectifico, 76 sobre las 55 que estaban pedi
das. Es que además está concedida la calificación a 42 vi-

viendas más, lo cual hace un total de 118, duplica el cupo, 
porque, como saben ustedes, el Govern balear concedió 
otra línea de créditos, desde el año 89, para completar la 
actuación del Estado en el tema de rehabilitación de vivien
das. 

La respuesta ha sido buena, menos en la vivienda tasa
da, hay peticiones suficientes, lo que pasa es que no com
pletan bien la documentación; pero, en cambio, el proble
ma se plantea en la concesión de los préstamos por parte 
de los bancos, y ése no es un problema que esté localizado 
en esta comunidad autónoma, sino que se ha podido poner 
de manifiesto en la segunda reunión de la comisión bilate
ral que tuvo lugar ayer, precisamente, en Madrid. La infor
mación que yo tengo todavía no es muy detallada porque la 
reunión fue ayer y creo que continuaba esta manaña. De 
todas formas, es un problema que se ha generalizado en to
das las comunidades autónomas. 

Los bancos son muy remisos a la hora de conceder 
préstamos, incluso en operaciones francamente importan
tes y atractivas planteadas por ayuntamientos no han con
seguido la concesión de los préstamos y, naturalmente, el 
Ministerio no concede la ayuda hasta que no tienen el prés
tamo. Por eso la información que da después el Ministerio 
del grado de ejecución del Plan cuatrienal es en función de 
las ayudas concedidas por el propio Ministerio, que están 
muy por debajo de las cifras de que nosotros estamos ha
blando. Es decir, sobre más de un 100%, con respecto al 
cupo de viviendas calificadas, resulta que en estos momen
tos nosotros estamos sobre un 40 y pico por cien de présta
mos concedidos y más o menos la media nacional se mueve 
alrededor de esto. La mitad de las calificaciones concedidas 
únicamente han obtenido préstamo. 

Esto ha hecho que el Ministerio no haya, en esta reu
nión bilateral, aceptado ninguna modificación de los cupos 
iniciales que, en cualquier caso, en la reunión de octubre 
-tocaba haber sido en septiembre, pero después se ha pasa
do a octubre- no estaba previsto que se redistribuyesen los 
cupos entre las distintas comunidades, sino que únicamente 
a las comunidades que ya hubiesen llegado al 100% de las 
ayudas previstas para este año, podían o se habría concedi
do permiso para adelantar el cupo de 1993. Y únicamente 
finalizado todo el ejercicio de 1992, dentro del primer tri
mestre de 1993, se podría proceder a una redistribución en
tre comunidades autónomas, que es donde nosotros podría
mos haber sacado o podemos todavía sacar una cierta ven
taja de la agilidad primera que tuvimos en la tramitación de 
la normativa necesaria para que se pudiera poner en mar
cha el plan conjunto. 

Estamos en un punto, en una situación de un cierto 
impasse, estamos todas las comunidades autónomas, lo re
conoce el propio Ministerio, es el único que puede -diga
mos- actuar sobre la banca para que sea más ágil en la con
cesión de los préstamos, pero, de todas formas, ni nosotros 
podemos entrar ni el Estado tiene excesivas armas, dice el 
Ministerio, para poder exigir de los bancos el cumplimien
to; naturalmente el banco, a la hora de conceder el présta
mo exige unas ciertas garantías, las que considera oportu
nas cada banco, y la actuación de la Administración se limi-
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ta, una vez otorgado o concedido este préstamo, a dar la 
ayuda prevista dentro del plan, sea la ayuda en forma de 
subsidiación de intereses que da el Ministerio sea la sub
vención a fondo perdido que da la Comunidad Autónoma, 
e15% que damos nosotros. Mientras el peticionario, el pro
motor o el adquirente no consiga el préstamo del banco, la 
verdad es que la Administración está atada. Esta es la situa
ción en estos momentos. Eso en cuanto a la vivienda pro
movida por particulares. 

En cuanto a la vivienda de régimen especial o la vi
vienda social, como se llamaba antes, que es la promovida 
por promotores públicos en su 100%, aunque en teoría 
cualquier promotor privado podría promoverla, de hecho 
solamente la promueven los promotores públicos, es cierto 
que en Palma concretamente nos hemos encontrado con 
ciertas dificultades, exclusivamente en Palma, algunas han 
salido a luz pública de una manera suficientemente espec
tacular, otras no tanto, pero se siguen planteando. 

Hay un problema, una dificultad grave, porque la ma
yoría de barriadas, en estos momentos, rechazan la cons
trucción de viviendas de régimen especial dentro de su pro
pia barriada. En algunos momentos la excusa que se da es 
de régimen urbanístico, no les gusta la tipología de estas vi
viendas, y en otros casos dicen claramente que no les gusta 
la clientela que pueda aportarse a través de la construcción 
de estas viviendas. Ése es un problema grave en el que, 
afortunadamente, hemos conseguido establecer una cola
boración importante por primera vez en los años que lleva 
de vida la Comunidad Autónoma, una colaboración impor
tante con el Ayuntamiento de Palma y con la Federación 
de Asociaciones de Vecinos, que son testigos de los esfuer
zos que hace el IBA VI para promover viviendas adaptadas 
a la tipología de las barriadas donde se promueven, por una 
parte. 

Por otra parte, en las que la adjudicación está precedi
da de unos estudios conjuntos por parte de una comisión 
en la que hay participación de la Federación de las Asocia
ciones de Vecinos y de la asociación de la propia barriada, 
si es que existe esta asociación, en un caso determinado, a 
fin de poder estudiar los expedientes previamente a la adju
dicación, establecer unas pautas de seguimiento, unas pau
tas de adjudicación en venta, en alquiler o incluso a preca
rio en el caso de que no haya garantías de integrabilidad de 
los futuros adjudicatarios, un seguimiento posterior para 
garantizar esta integración, etc. La verdad es que esta cola
boración está funcionando bien, la Federación de Asocia
ciones reconoce que no se puede pedir más en orden a con
seguir una perfecta integración de estas nuevas viviendas 
dentro del tejido urbano de la ciudad, pero a pesar de todo 
existen ciertas dificultades. 

Esto es cierto, son básicamente la verdad de un recha
zo a los vecinos que puedan venir, en algún momento; repi
to, la excusa que se ha puesto ha sido de carácter urbanísti
co, incluso se ha llegado a decir que se habían forzado reca
liticaciones de los solares donde se iban a construir, des
pués se ha demostrado que eran argumentaciones absoluta
mente falsas, que no eran ciertas y el ayuntamiento ha de
mostrado documentalmente que no había habido ninguna 

recalificación. 

También se ha hablado, ciertamente, de una falta de 
infraestructura, más bien de equipamientos que de infraes
tructuras, lo cual no viene provocado por la construcción 
de las viviendas. Es decir que en una barriada que se cons
truyan, por parte del IBA VI, 25 o 50 viviendas más o me
nos, no altera las necesidades de equipamiento sanitario, 
de equipamiento educativo que pueda tener esta barriada. 
Evidentemente, el Ministerio de Educación o el de Sani
dad, el que corresponda dotar de los equipamientos, tiene 
que hacerlo en función del crecimiento genérico de la 
barriada, sea por viviendas sociales sea por cualquier tipo 
de viviendas que se construyan; la verdad es que nosotros, 
objetivamente, no hemos detectado esta falta de construc
ción de equipamientos, de infraestructuras, pero sí hemos 
detectado el otro tipo de rechazo. 

Ello nos ha llevado a plantearnos la posibilidad de 
cambiar o complementar el tipo de actuaciones a base, pre
cisamente, de lo que estaba usted diciendo de las viviendas 
deshabitadas, a poder proceder, nosotros, como viviendas 
de promoción pública, a la adquisición de viviendas desha
bitadas, sea individuales, sean pequeños bloques que han 
quedado obsoletos, que por cualquier razón están deshabi
tadas, proceder a su rehabilitación y posteriormente ven
derlas, en lugar de construirlas de nuevo. Ello traería como 
consecuencia las ventajas que en general tiene la rehabilita
ción de viviendas habitadas, mejor utilización del espacio 
urbano ya construido, no necesidad de nuevos solares, no 
creación de según qué tipo de problemas, la diversificación 
de estas nuevas viviendas, ya que son actuaciones relativa
mente pequeñas. Yeso puede traer ventajas teóricas. 

También somos conscientes de que puede tener incon
venientes. Concretamente el Ayuntamiento de Palma ha te
nido durante muchos años un programa ambicioso de reha
bilitación del Puig de Sant Pere, a base, precisamente de 
actuaciones -acabo, Sr. Presidente, dos minutos- de este es
tilo, pero la verdad es que en ocho años de actuaciones en 
el Puig de Sant Pere, la efectividad ha sido mínima y se han 
rehabilitado poquísimas viviendas. El proceso es complica
do, administrativamente es muy complicado, y en orden a 
resolver un problema grave como el que tenemos, de falta 
de cientos de viviendas, no es un procedimiento que pueda 
sustituir a la tradicional construcción de viviendas nuevas, 
aunque sí puede complementarla. 

Por otra parte, también está el precio que se consiga, 
todo depende de que la suma de costo de la adquisición de 
esta vivienda deshabitada más el costo de rehabilitación sea 
comparable con el precio, el costo de construcción de una 
nueva vivienda. Esto en cuant.o a la actuación que pudiera 
tener ellBA VI, eso no quita que intentemos conseguir am
pliación de cupo precisamente en esta línea para las vivien
das de promoción privada, tanto para la vivienda que se 
vende a precio tasado como en las rehabilitaciones de los 
particulares. Aquí nosotros no podemos más que intentar 
aumentar el cupo. En el régimen de la propia comunidad 
autónoma, para la rehabilitación, no tenemos esta limita
ción de cupo, de hecho podríamos aumentarlo, cada vez 
que hemos tenido más peticiones hemos ido aumentando 

..... --------------------------------------------
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la dotación económica de este programa para poder aten
der a todas las peticiones, pero de todas formas no está en 
nuestras manos. 

Sí lo está en la vivienda pública, lo estamos intentan
do, se están teniendo contactos en estos momentos con dis
tintas instituciones para poder profundizar en esta línea, 
pero hemos de ser conscientes de que tiene sus ciertas difi
cultades y no creemos que esto pueda servir para el otro ti
po de actuaciones, en todo caso servirá para complemen
tarlas. 

Gracias, Sr. Presidente y perdone el exceso. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari MIXT i 
per fixar-ne la posició, té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sra. Presidenta. Srs. i Sres. Diputats. Sr. Sam
poI, se'ns ha fet aquí amb la seva intervenció sobre aquesta 
InterpeHació una relació, jo cree que ben feta i exhaustiva, 
de la problematica que té plantejada en aquests moments 
la construcció d'habitatges dins aquest Pla quadriennal que 
va sortir d'aquest conveni d'habitatge i sol entre el MOPU i 
les comunitats autonomes. 

Se'ns ha dit aquí que els banes no han correspost tal 
com s'havia previst o tal com se suposava, i creim que a~ 
és un problema molt important, que fa que es ere! una cer
ta situació de desanim entre les persones que volen accedir 
a un habitatge quan es troben amb el problema que els 
banes no donen els credits suficients perque aquests habi
tatges, per una banda, es puguin construir, en el cas que si
guin promotors privats, o fins i tot molts de casos que s'han 
produIt amb promotors públies, els ajuntaments han tingut 
també, i tenen, de fet, molts de problemes per poder acce
dir a aquests habitatges. 

Després se'ns ha parlat també del rebuig que es plante
ja a algunes barriades, concretament aquí a Palma, voste ha 
demanat en la seva intervenció, ha dit que es comen~va a 
detectar una situació de morositat i no hem sentit quina so
lució es pot donar a aquesta qüestió, cree que s'hauria d'in
sistir a veure quina sortida, és clar, a~ esta íntimament re
lacionat, ja en promocions que s'havien fet anteriorment, 
amb els banes; el que passa a la nostra comunitat i cree que 
també a d'altres comunitats autonomes, pero som en 
aquesta, és que els banes, en aquests moments, a causa que 
hi ha hagut en moltes promocions que s'han fet, no s'ha po
gut cobrir el retorn dels credits que s'han concedit, els 
banes tenen en aquests moments una certa por de conver
tir-se en una especie de grans immobiliaries que disposen 
de molts d'immobles i que després no els saben donar sorti
da. Pero cree que a~ seria un problema secundari, si real
ment es prenguessin un altre tipus de mesures encaminades 
a evitar precisament aquesta situació, mitjan~nt alguns sis
temes com ja s'han assejat, com ha estat comptar amb uns 
fons per part de les entitats promotores d'aquests habitat
ges. 

També se'ns ha parlat de la manca d'infrastructures, en 
molts de casos, i d'equipaments que es produeixen, jo en 
a~ crec que hi hauria una coincidencia amb la Conselleria, 
en el sentit que no és el fet en si que es construeixin nous 
habitatges el que genera aquest problema, sinó que moltes 
vegades són problemes que ja els tenen aquests barris, 
aquestes zones o aquestes poblacions. Ja tenen aquests pro
blemes, amb anterioritat fins i tot a la construcció d'aquests 
habitatges, i el que succeeix és que quan es construeixen els 
habitatges s'agreugen els problemes perque, és clar, en ha
ver més gent, en haver més sol edificat, hi ha més necessitat 
d'aquests equipaments, i aquests equipaments, evident
ment, hi manquen. 

En aquest sentit, tal vegada, s'haurien de posar algun 
tipus de c111usules en aquests convenis que es fan i en 
aquests plans, a fi i efecte de garantir que quan es cons
trueixin aquests habitatges es fessin a lloes que estiguessin 
dotats previament d'aquestes infrastructures i d'aquests 
equipaments que són absolutament necessaris. Crec que 
a~ ha estat una manca de previsió, no s'ha tingut en comp
te, i moltes vegades s'ha anat més a la solució facil d'acon
seguir un sol que han donat en molts casos els ajuntaments, 
quan s'ha tractat de promoció de caracter públic, i que 
aquests soIs es donen com a romanents, com a sobrants 
d'urbanitzacions o creixements que s'han fet a aquestes zo
nes i que fan que no siguin precisament les millors zones 
per a la construcció d'aquests habitatges. 

En certa mesura podríem qualificar que el Pla és bo en 
la seva filosofia, pero en la seva aplicació, com que es fa 
d'una forma totalment anarquica, els resultats finals no són 
bons, els resultats finals provoquen: primerament, que mol
tes persones no puguin accedir a un habitatge per tots els 
problemes que ja s'han expressat aquí i al mateix temps 
provoca que aquests habitatges no tinguin realment, no els 
habitatges en si, sinó el seu entorn, no tinguin les condi
cions adequades que haurien de tenir. 

Per tant, estam d'acord que se solucioni per incentivar 
i incidir més en la rehabilitació ja d'habitatges existents, 
ens hem de felicitar per l'anunci que s'ha fet aquí per part 
de la Conselleria que es posaria en marxa un pla d'habitat
ges desocupats, amb tots els problemes que a~o genera, i en 
aquest sentit estarem a l'espera, si es presenta aquesta mo
ció, per prendre i escoltar les noves dades que es puguin 
aportar, una actuació més decidida per resoldre la proble
matica que aquí s'ha plantejat. 

Per últim, ja per acabar, hi ha una qüestió que m'ha 
deixat una certa preocupació, que és pensar que els poders 
públies, concretament els ministeris, puguin actuar sobre la 
banca. Jo crec que la situació és a l'inrevés, i en aquests ca
sos és més la banca la que actua sobre els ministeris. Per 
tant, hauríem d'invertir la situació i s'hauria de treballar en 
la línea de generar noves iniciatives que donassin una sarti
da a aquesta situació greu que es pateix en aquests moment 
en el tema de necessitat de nous habitatges. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari SOCIA-
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LISTA, té la paraula el Sr. Antich. 

EL SR. ANTICH 1 OLIVER: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Després d'escoltar 
les intervencions anteriors a la meya, en les quals s'ha par
lat de tota una serie de temes, uns més concrets i d'altres 
més generals, jo en principi em fixaré en els més generals, 
voldria fer constar tota una serie de coses. 

En primer lloc, aquí s'ha donat a entendre que en prin
cipi pareix que el conveni que es va signar en un moment 
donat amb l'Estat funciona dins la mitjana de les altres co
munitats autonomes, és a dir, sembla que duim una bona lí
nia en aquest tema. 

Per altra banda, s'ha dit també que la demanda supera 
l'oferta, fins i tot s'ha parlat d'un problema greu de falta de 
cens d'habitatges. Nosaltres creim que amb el conveni amb 
l'Estat s'estableixen uns mínims, unes bases mínimes de 
funcionament, pero la Comunitat Autonoma no té per que 
anar a roda deIs possibles convenis que es puguin signar 
amb l'Estat. Creim que la Comunitat Autonoma hauria d'a
nar més enlla, s'hauria de comen~r a pensar en tota una 
serie d'iniciatives propies en aquest tema. Comen~r a par
lar de la possibilitat d'estudiar un pla propi d'habitatge 
protegit, subsidiari al Pla nacional. Hi ha comunitats auto
noma que ja ho fan. A més, aquesta major inversió podria 
suposar una empenta a un sector com el de la construcció 
que avui tan a la baixa esta dins la nostra comunitat auto
noma. 

Hi ha altres mesures que també poden ser importants; 
s'ha parlat d'augmentar les ajudes als habitatges a preu ta
xat, nosaltres creim que és una bona acció que es podria 
dur a terme, pero creim que normalment, en temes d'habi
tatges de protecció oficial, un dels problemes més grans 
amb que ens hem trobat és el tema del sol. 

Des de fa anys aquí hem sofert sempre una forta espe
culació en temes de sol i, per tant, ha estat una de les traves 
amb que normalment sempre ens hem trobat, tant a Palma 
com a qualsevol altre lloc. Per tant, creim que seria neces
sari agilitar l'operativitat de la nova llei del sol, la de valo
racions, i predisposar els ajuntaments a utilitzar certs ins
truments que aquesta llei preveu que precisament es crea
ren per enfrontar aquestes problema tiques. 

També creim que, dins el que és la política d'habitatge 
i rehabilitació, és necessari fer un esfor~ de coordinar les 
diverses administracions, tant ajuntaments, consells insu
lars i Govern, per tal que les actuacions urbanístiques si
guin coordinades amb les de política d'habitatge. Tractar 
conjuntament temes tan importants com puguin ser el pa
trimoni del sol, el desenvolupament de sol urbanitzable en 
espais determinats per habitatges protegits. 

Sabem que hi ha hagut algun tipus d'accions en mate
ria d'ampliar el que és el conveni que pugui tenir la Comu
nitat Autonoma amb l'Estat, de totes formes hi ha temes, 
com pugui ser el decret famós que regula les arees de reha
bilitació integral, que realment ens agradaria saber com ha 

anat, quin suport economic hi ha previst per executar-Io, 
quina propaganda s'ha fet als ajuntaments quant a aquest 
tema. 

Un altre tema fonamental del qual s'ha parlat ha estat 
la morositat. Quant a la morositat, nosaltres creim que s'ha 
de fomentar l'habitatge de lloguer. No hi ha dubte que de 
les 2.000 soHicituds de Palma, quasi totes es podrien posar 
dins una categoria que podria ser el regim especial, normal
ment el cap de família, el soHicitant és una persona en un 
estat economic molt baix i fins i tot té molt difícil enfron
tar-se amb les mensualitats d'un habitatge en regim espe
cial en venda, encara que sigui regim especial. Per aixo, a 
aquestes persones se'ls ha de poder oferir habitatges en 110-
guer. 

D'aixo no se n'ha parlat, pero crec que seria molt im
portant, i és molt important, perque a epoques no ha pas
sat, és dur un control exhaustiu del bon fi de les ajudes pú
bliques, que aquestes siguin realment per a aquells que 
compleixen les característiques necessaries per tenir-les. 

En materia de rehabilitació estam d'acord que és una 
funció importantíssima, és importantíssim explicar als ajun
taments i donar-los suport economic perque dins els seus 
centres histories hi ha multitud d'habitatges buits en mal 
estat i que la seva rehabilitació i recuperació evitaria tal ve
gada creixements desproporcionats que moltes de vegades 
van acompanyats de fortes despeses economiques. Aixo ho 
ha dit el conseller i és així. Per tant, creim que també s'ha 
de fer un important esfor~ en materia de rehabilitació. 

La rehabilitació, com se suposa, no només serveix per 
a aixo, serveix per crear allotjaments i, a més, per recuperar 
el nostre patrimoni historico-artístic. 

Es per tot aixo que pensam que és necessari avan~r en 
aquesta materia, no podem anar a roda només de l'Estat, 
creim que hem de crear la nostra propia política d'habitat
ge i que, com que en aquesta comunitat autonoma quasi 
quasi es va comen~r a treballar en aquests temes l'any 
1989, les transferencies són del 1984, per tant es va perdre 
un temps extraordinari en tota aquesta materia, creim que 
ara ha arribat el moment de recuperar aquest temps. En 
cas contrari, no es compleix el principi que tothom ha de 
poder accedir a un habitatge digne. Gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Antich. Pel Grup PP-UM, té la pa
raula el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Sres. i Srs. Diputats. La InterpeHació al Govern en 
materia de promoció i rehabilitació d'habitatge, com és 10-
gic i natural, ha de tenir el suport, per l'actuació feta fins 
ara, del nostre grupo 

Parlar de política d'habitatge i limitar-nos a ajudes que 
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regulen el preu o que regulen l'ajornament de pagaments 
fins allímit de solvencia, és, en aquest moment, necessari, 
perque nosaltres sí que estam convinc;:uts que fins ara i d'a
cord amb quan es va transferir i que es va transferir de 
l'Administració central a aquesta comunitat autónoma, no
més pot, el Govern d'aquesta comunitat, fer dues coses: en 
primer lIoc, tal com ha fet, acollir-se al conveni marc, que 
com tots sabem regula el preu o el cost de l'habitatge amb 
oferta de sol més barat per a habitatge de protecció oficial 
o regula la construcció de nous habitatges a preus assequi
bIes, habitatges de protecció també oficial, o promociona 
habitatges a preu taxat, és a dir a un preu moderat; i pel 
que són les ajudes a l'ajornament de pagament o bé subsi
dia tipus d'interes, subvenciona l'estalvi per a habitatge o 
bé posa atenció a l'accés a la primera vegada quan es com
pra un habitatge, és a dir, aquells qui per primera vegada 
compren un habitatge, o modula les ajudes en funció deIs 
límits de solvencia. 

Més avall dellímit de solvencia, la problematica no és 
d'habitatge, sinó que és social. I tampoc aquí no ha fet por 
al Govern a entrar, i ho ha explicat el conseller, que quan 
es genera inquietud social o problematica d'integració, 
també actua per resoldre-la. 

A part d'aquest acolliment al conveni marc, amb 
aquestes accions sobre el preu i sobre l'ajomament del pa
gament, ha fet el mateix Govem una regulació o normativa 
que permet ampliar aquestes ajudes i millorar-Ies. El De
cret 14/92, de 27 de febrer, que subvenciona en un 5% la 
compra per a faroílies amb ingressos entre 3 milions i poca 
cosa més de 100.000 pessetes fins a 4.600.000, és a dir, fins 
a 3'5 -crec recordar-el salarí mínimo 

1 també, en la rehabilitació, amb el Decret 8/89, que 
permet subvencionar l'equivalent a 3'75 punts sobre l'inte
r~ convingut, i a<;:o és important dir-ho, amb les entitats fi
nanceres on té com a m3.xim el 12'25%. Així ido, la rehabi
litació proposada al Decret del MOPU 1932/91, per ade
quar l'habitabilitat, ampliar l'espai fins a 90 metres o obres 
de millora per a l'estalvi d'energia, queda ampliat i molt 
milIorat, per exemple en l'espai, fins a 150 metres, amb 
aquesta acció tota sola té ja més de 54 milíons de pessetes 
compromesos a final de setembre. 

Darrerament ha fet també un conveni per a rehabilita
ció d'edificis amb aluminosi que subvenciona fins al 60% i 
amb un m3.xim de 600.000 pessetes aquells edificis afectats 
per aixo. 

M'he de cenyir només a aquestes qüestions. No és el 
moment, a causa del dpus d'interpeHació, d'entrar en la 
problematica de quin és ellímit de solvencia i quina és la 
problematica d'aquells que tenen aquest límit, peró és sens 
dubte, i aixo relacionat amb la Constitució, el problema 
més seriós per disposar d'un habitatge. 

Quant als habitatges desocupats, que era una qüestió 
que s'ha plantejat, de la qual el conseller ha dit que millo
raria l'actuació, recordaré el que s'ha fet fins ara. Es a dir, 
sobre una quota inicial ampliada en la comissió bilateral 
del mes de juliol, com ha recordat el conselIer, fins a un 50 

% de possibilitats de qualificació, sobre 446 soHicituds se 
n'han concedides 278. 1 en rehabilitació, sobre una quata 
inicial, han aconseguit una quota final de 82, i per 154 sol
licituds n'han qualificades 76. Entenc que hi ha hagut una 
actuació que mereix el nostre suport i, per tant, la felicita
ció del nostre grup a l'acció del Govern i a la de la Conse
lIeria d'Obres públiques. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Pel tom de replica, té la paraula 
el Sr. Sampal. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, abans de tot em 
permeti una protesta molt cordial per la discriminació lin
güística que em fa respecte de la nostra companyera de 
grup, a la quall'altre dia s'hi va dirigir en la nostra lIengua. 
També li agrairia moltíssim. 

Hem parlat en la nostra primera intervenció més aviat 
de les qüestions tecniques d'aquest conveni, i ara voldria 
entrar un poc en la part més política, que segurament sera 
objecte d'una moció. 

Aquí, per una part, el conselIer diu que hi ha peticians 
de centenars d'habitatges, que hi ha una demanda de cents i 
cents d'habitatges, i és veritat, es demostra amb les peti
cions, pero per l'altra part hi ha la realitat, i és el gran 
nombre d'habitatges desocupats. Cree que era l'Institut Ba
lear d'Estadística que va avaluar en 32.477 habitatges deso
cupats, només a la part forana, l'any 1991, només als muni
cipis de Mallorca, a tot el que no és Palma, hi ha més de 
32.000 habitatges desoeupats. Evidentment, és una xifra im
pressionant, i segurament va ser en veure la magnitud d'a
questes xifres quan ens varem motivar a fer aquesta Inter
peHació. 

Llavors, en analitzar les actuacions, també ens ha cri
dat l'atenció una cosa, i és que all~ on la Conselleria ha 
promogut un major nombre d'aetuacions en habitatges de 
protecció precisament és a llocs o municipis alla an hi ha 
un majar nombre d'habitatges desocupats, per exemple, 
deIs set o vuit casos més nombrosos que citava el periodic 
hi havia Alcúdia, Llucmajor i Calvia que són deIs que tenen 
més habitatges desocupats i és alla on s'han fet més actua
eions. 

Per altra banda, també les xifres, els indicadors, ens di
uen que Balears és la comunitat amb menor nombre d'ha
bitants per habitatge, ho xifrava en 1'71 habitants per habi
tatge. Molt per davall hi ha les altres comunitats autono
mes, l'única que esta a prop és la Comunitat Valenciana, 
les altres ja se'n van totes bastant per damunt deIs dos ha
bitants per habitatge. Aquí ens trobam, per tant, amb una 
situació que ja esta dibuixada. 1 simplement les actuacions 
de la ConselIeria, a través del conveni, estiguin condiciona
des pels convenis estatals, peró particularment creim que 
s'haurien d'intentar modificar. 

La Hnia, atenint a aquestes xifres espectaculars, creim 

s 
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que hauría de ser reutilitzar, rehabilitar, el majar nombre 
d'habítatges que són desocupats actualment. 1 tal vegada, 
una d'aquestes línies sígui intentar canviar els criteris esta
taIs, tornar-se a reunir, exposar quina és la situació de Ba
lears perque les línies vagin més cap a rehabilitació; i l'altra 
és la que suggeria el Sr. Antich amb molt bon criteri, que 
és abrir línies própies, hi ha hagut un cert augment de fi
nan¡;ament incondicionat, tal vegada es podria abrir una H
nia de cara a la rehabilitació. 

Per tant, segons el nostre criteri, les línies polítiques 
que haurien d'inspirar l'actuació de la Conselleria en mate
ria d'habitatge serien donar prioritat al foment de la reha
bilitació; en segon lloc, fomentar les actuacions en materia 
d'habitatge a preu taxat -realment és poc el que s'esta fent 
fins ara- i reconeixer les dificultats que aixó implica, crec 
que s'hauria de fer un considerable esfor<;; i tercer, haudem 
d'intentar fomentar actuacions tendents a incorporar als 
mercats de l'habitatge aquests habitatges desocupats en 
contra de les línies de noves urbanitzacions. Un altre pro
blema de les Illes Ba1ears és la forta pressió urbanística que 
s'ha potenciat tots aquests anys i que ens duu a Uns munici
pis on els centres comencen a estar despoblats, no només el 
barri antic de Palma, sinó que aixo ja es trasllada aIs muni
cipis de l'interior, i parlo de xifres d'un 30 a un 40% d'habi
tatges desocupats a qualque zona del Pla de Mallorca, i se
gurament el Sr. Antich en té més, de coneixement de causa 
que no jo, i, al contrari s'estén la urbanització cap afora. 
Hauríem d'intentar incidir en aixo. 

Acab tot d'una, Sr. President. A la vegada, creim que 
aixo repercutiria considerablement sobre el sector de la 
construcció, ja me'n vaig un poquet del tema de la rehabili
tació, si bé incideix directament en el sector de la construc
ció, un sector en crisi i que actuacions en materia de reha
bilitació necessiten més ma d'obra, si bé una ma d'obra 
qualificada, i aquí ja entraría en coordinació amb altres 
conselleries. 

Ja li he anunciat un poc cap on aníra la nostra moció 
d'aquí a quinze dies, i mantenim que basica es redueix a ai
xo: intentar limitar la nova urbanització, l'habitatge de no
va construcció, i fomentar que aquestes 32.000 i busques 
d'habitatges només a la part forana -si sumam les de Palma 
la xifra ja deu ser espectacular-, incorporar-los al mercat de 
l'habitatge de protecció i, a la vegada, aixo donaria vida, re
habilitaria les zones degradades de ciutats i poblacions. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Pel toro de contrareplica, té la 
paraula el Sr. Saiz. 

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

Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. 
Sampol, perdoni'm, no es tracta de fer cap discriminació, 
pero, com voste sap, he procurat no fer mai una qüestió de 
principis de la llengua, i procur seriosament no fer-ne una 

qüestió de principis, sinó usar la llengua que sigui més ade
quada per donar-me a entendre, que crec que és el fona
mental, i per aixo Déu ens va donar la llengua, per enten
dre'ns. Si abans he intervingut en castella és perque m'ha 
semblat que la meva intervenció seria més explícita en cas
tella que no en mallorquí. No hi ha cap altra discriminació 
i cm sap greu que voste ho consideri així. Crec que no ho 
fa, tots entenem la broma. 

Jo cree que el marc és perfectament dibuixat. Hem co
incidit en un tema, en el d'intentar fomentar la rehabilita
ció i l'ocupació d'habitatges desocupats, pero tampoc no 
ens hem d'imaginar que aixo ens pugui solventar tots els 
problemes que tenim plantejats en aquests moments, ni tan 
sois nosaltres podem actuar amb l'eficacia que voste de 
qualque manera proposava en aquest tema. Nosaltres ho 
intentam. 

No fa tres anys que feim feina, no duim cinc anys de 
retard, com s'ha dit aquí, duim a Palma, basicament, que és 
on hi ha la major demanda, vuit anys de retard, que són els 
vuit anys en que l'Ajuntament de Palma no va oferir la més 
mínima coHaboració ni a 1'IBA VI per als habitatges pú
blics ni als particulars amb la promoció de sol. Aquest és el 
retard que duim en aquests moments i que intentam recu
perar. 

Bé, intentam marcar dues línies que hauríem de dife
renciar per entendre'ns: l'actuació directa del Govern, a 
través de l'IBA VI, en la construcció i promoció d'habitat
ges directament, i l'actuació de promoció a la inversió o a 
l'actuació privada, a través de construcció, rehabilitació, ha
bitatge a preu taxat, etc., tots els procediments, no podem 
sortir del Pla quadriennal, entre d'altres coses perque, com 
ja he repetit moltes vegades, l'Estat es va quedar els mit
jans economics que permetien actuar en el mercat de l'ha
bitatge, i, en conseqüencia, ~o ens en podem sortir, podem 
complementar, augmentar les dotacions, suplementar l'Es
tat, pero no podem substituir el Pla estatal perque els re
cursos economics els té ell a través de la política financera 
de 1'Estat. 

Bé, he dit que nosaltres podíem for¡;ar perque teníern 
capacitat de construir habitatges, podíem for<;ar la rehabili
tació i l'ocupació, la compra, posterior rehabilitació i venda 
o lloguer o el que sigui deis habitatges desocupats que hi 
hagi, basicament a Palma. A mi no em preocupen massa els 
32.000 que hi ha a la part forana, en el moment que parlam 
de política d'habitatge, perqu~ la major part de les necessi
tats no són a la part forana, sinó perque el problema és a 
Palma, per tant ens hem de centrar a Palma, no per res, si
nó perque és on tenim les maximes peticions, i per aixo su
posa m que és on hi ha el maxirn problema. 

El que pass a és que aixo té dues dificultats, una prime
ra que és que el procediment és lent, l'Ajuntament de Pal
ma va posar un equip molt important afer feina en el tema 
de la rehabilitació d'un barri per rehabilitar aquests allotja
ments i li va sortir molt malament; de fet va aconseguir uns 
efectes positius mfnims en proporció a l'esfor!t de tot tipus 
que va posar en aquest programa de rehabilitació del barri 
del Puig de Sant Pere. Per altra banda, té un cost, aquests 
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habitatges que estan desocupats en aquest moment no són 
gratu'its, tenen un cost. Si el propietari no els vol rehabili
tar, eH directament, ni els vol vendre a un preu raonable, és 
molt difícil que nosaltres puguem actuar, voste sap que els 
habitatges de promoció publica tenen un preu de venda li
mitat o un preu de lloguer limitat, que en general origina 
perdues, que intentam que siguin les mínimes, pero que, de 
tates formes, no podem construir a qualsevol preu. 

Aixo podria suposar que en aquests moments hi hauria 
una possibilitat d'aconseguir a preu relativament aquests ti
pus d'habitatges, ho intentam, i ja ho hem posat en manca 
arran de les dificultats per a les noves construccions, hem 
posat en manca tot el que hem pogut en un intent d'adqui
rir i posar als mercats aquests habitatges, si ens hi surten a 
un preu relativament raonable. Pero basicament l'actuació 
ha d'estar en mans de la iniciativa privada. Iniciativa priva
da que és la que ha d'actuar, nosaltres li podem posar i, de 
fet, hem posat en materia de rehabilitació, hem posat una 
nova Hnia que és bastant més oberta que la de l'Estat, per
que intentam no tant aconseguir un habitatge de protecció 
oficial com aconseguir aquesta rehabilitació del nostre pa
trimoni. Per aixo, el nostre decret que regula ajudes per a 
rehabilitació és molt més ample que el de l'Estat, dóna 
moltlssimes més possibilitats perque s'hi puguin acollir més 
habitatges que els de l'Estat, encara que l'ajuda sigui quan
titativament una miqueta inferior. 

Ho hem posat en manca. L'habitatge a preu taxat no té 
més ajuda, a part de la subvenció, que la que nosaltres li 
puguem donar, i aquesta subvenció esta oferida, té la limi
tació que la part de subsidiació d'interessos és en mans de 
l'Estat. No hi ha cap dubte que nosaltres la podem suple
mentar i si hi ha possibilitats economiques ho farem. 
Aquesta és la política que intentam dur a terme. Pero, de 
totes foroles, estam en mans d'aquests privats que ho vul
guin fer. 

I aquí ens trobam amb el problema de les greus dificl1l
tats que té la rehabilitació, dificultats de tot tipus, i que fa 
que el particular es limiti molt en aquest sentit. És possible 
que la nova llei d'arrendaments que esta en aquests mo
ments en estudi -és a punt de sortir- pugui donar més sorti
da als propietaris d'aquests habitatges, pero si no és així 
cregui que nosaltres no podem fer res més del que podem, 
que és oferir unes línies d'ajuda, pero no hi podem entrar 
d'una forma directa. 

I per acabar, si m'ho permet el Sr. President, només 
dues paraules. Hem d'anar alerta amb les previsions econo
miques. El sector de la construcció, no és tan ciar que es 
beneficil, que es rehabilitin en lloc que es construeixin els 
habitatges, perque la part de valor d'aquest habitatge que 
correspon al que ja és constrult, aixo no repercuteix sobre 
el sector de la construcció, repercutira sobre el propietari 
d'aquests habitatges que els donara una sortida. Pero el 
cost de rehabilitació, per principi, és inferior al 50% del va
lor de l'habitatge perque, si no, l'habitatge estaria tecnica
ment en ruInes. En conseqüencia, els doblers que es desti
nin a rehabilitar un habitatge, que es destinin al sector de 
la construcció, seran, com a molt, el 50% dels que costaria 
construir un habitatge de nou. 

Es a dir, aixo pot tenir repercussions economiques, en 
general positives per a la nostra societat, pero no en con
cret per al sector de la construcció. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

III.- MOCIÓ RGE NÚM. 3202/92, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, RELATI
VA A AMPLIACIÓ DE LA XARXA HOSPITALARIA 
A L'ILLA DE MALLORCA, DERIVADA DE LA IN
TERPEL·LACIÓ RGE NÚM. 2498/92. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt de l'Ordre del Dia, que és el cor
responent a la Moció 3202, presentada pel Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, relativa a ampliació de la xarxa hospita
laria a l'illa de Mallorca. Aquesta Moció ve derivada de la 
InterpeHació 2498, no s'hi ha presentat cap esmena. Té la 
paraula, pel grup proposant el Diputat Sr. Pons i Pons. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Secretari, vol fer lectura de la Moció, per favor? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sra. Presidenta. 

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la 
Comunitat Autonoma a: 

lr.- Interessar del Ministeri de Sanitat i Consum que 
els treballs de l'hospital de Manacor finalitzin en els termi
nis prevists, ates el deficit hospitalari que pateix la comarca. 

2n.- Donar suport a la construcció de l'hospital d'Inca 
a carree de la iniciativa privada i gestionat mitjant;ant con
cert amb el Ministeri de Sanitat i Consumo 

3r.- Comunicar al Ministeri de Sanitat i Consum el ca
racter urgent de la construcció del segon hospital de Palma 
i interessar que el projeete d'aquest centre hospitalari sigui 
consignat als pressuposts generals de l'Estat. 

4t.- Integrar dins del sistema hospitalari previst en el 
Pla director d'ordenació sanitaria de la Comunitat Autono
ma de les Illes Balears l'hospital Joan March i l'Hospital 
General de Mallorca, en el mare de la Llei del Servei Bale
ar de Salut. 

5e.- Impulsar la normativa pertinent per tal que els 
consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i For
mentera, d'acord amb les disposicions de l'article 39.26 de 
l'Estatut d'Autonomia, assumeixin dins el seu ambit terri
torialla funció executiva i la gestió de la coordinació hospi
talaria, la de la Seguretat Social incIosa." 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Moll. 
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EL SR. PONS 1 PONS: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. El president del 
Govern ens acusava l'altre dia, a la calor del debat sobre la 
Comunitat Autonoma, que el Grup Parlamentari SOCIA
LISTA volíem governar des del Parlamento A aques1 dipu
tat, com als de la resta del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, naturalment, els basta, jo diria que ens sobra, amb 
exercir allo que preveu l'article 19.1 de l'Estatut i controlar, 
des d'aquesta Cambra, no des d'aItra banda, l'acció del Go
yerno 

1 en materia de sanitat, i més en concret en materia 
hospitalaria, cree que sera bo debatre, de forma oberta, pe
ro cercant el consens, cercant la unanimitat, cercant un su
port sense fisures a una actuació, en materia de sanitat, en 
materia de creació d'una xarxa hospitalaria que presenta 
deficiencies greus, deficiencies que condicionen la sanitat a 
les Illes Balears. 

El debat en aquesta cambra del 29 de setembre passat 
sobre ampliació de la xarxa hospitalaria a l'illa de Mallorca 
em sembla que no va donar gaire Hum sobre la qüestió. No 
varem avan<;ar, el Sr. Pascual ens va dir, del Grup MIXT, 
que el Govern de Madrid ens passa amb can~ns -intent re
produir les paraules textuals-; el Sr. Serra, del PSM i EEM, 
va demanar simultaneItat d'actuacions i no amb una cosa 
darrera l'altra. El Sr. Mesquida, amb l'empemta que el ca
racteritza -i em permetra que li digui afectuosament que no 
puc evitar que em recordi el seu parent Antoni M. Alcover, 
que era molt apassionat en totes les coses que feia- davant 
una qüestió manacorina, hi va posar molta passió i ens va 
arribar a dir que en tot cas hauríem d'interpeHar des d'a
questa cambra el Govern central, perque no ha comen<;at 
l'hospital de Manacor. Aquestes eren les paraules, ja ha co
men<;at. 

El Sr. Oliver, conseller de Sanitat i Seguretat Social, 
considera també que el debat era ociós i bizantí, i ens re
metia, remetia aquesta recomanació, ens remetia o remetia 
a aquest diputat concretament que consultas el segon tom, 
pagines 140 i 153 del Pla director d'ordenació sanitaria de 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. 

En definitiva, el debat de la InterpeHació no va oferir 
una Hum, una Hum substancial sobre una qüestió relativa
ment molt important, decisiva per a la sanitat, en concret a 
l'illa de Mallorca. 

Pero, Sres. i Srs. Diputats, Sr. Conseller, consider que 
l'ampliació de la xarxa hospitalaria de Mallorca no pot ser 
mai cap bizantinisme, i all0 que precisament ens preocupa 
al grup i a aquest diputat de manera particular, a mesura 
que ha anat coneixent la situació del tema deIs hospitals a 
Mallorca, és que en relació amb els hospitals hi ha més re
mor de polemica que no remor de les formigoneres. Es a 
dir, hi ha més debat que no fets. EIs hospitals, el de Mana
cor afortunadament sembla que comen<;a, pero queda enca
ra molt de camf per córrer i el que hi ha és molta polemica 
i es camina realment moIt poco 

Jo voldria que no ens pass as, ja que voste va treure, Sr. 

Conseller, el tema del bizantinisme, com els va passar als 
senyors de Bizanci, que discutien dins una cambra el sexe 
deIs angels, evidentment la llegenda és falsa, com 10ts sa
bem, pero és divertida, mentre per les murades els entra ven 
les tropes del Sr. Mezmed, el conqueridor, i ja mai més va
ren tornar a sortir de la ciutat, encara hi són. A nosaltres, 
evidentment, no ens entraran els tures, pero tenc la impres
sió que si no cercam una sortida en positiu i cercam un 
consens en aquest tema, estam molt exposats que el deficit 
hospitalari de Mallorca es perpetu'i i perdem, en definitiva, 
el tren. 

Bé, hi ha el tema, tantes vegades s'ha dit, que aquí som 
víctimes de no sé que, l'altre dia amb motiu del debat de la 
Comunitat, crec que era, practicament ja només faltava 
parlar que hi havia quasi una conspiració mundial jueva-so
cialista contra aquest país. 1 realment jo cree que certes 
rondalles, en aquest Parlament, en aquesta cambra i a 
aquest diputat en concret, no els han de contar. Ni a Es
trasburg, ni a BrusseHes, ni a Washintong, ni a Madrid ni 
enlloc hi ha cap conspiració per marginar les Illes Balears 
de res. No hi ha, el Sr. Conseller té els seus dubtes, pero jo 
em mantenc que, en tot cas, si hi ha conspiradors, hi pos in 
noms i llinatges, i evidentment aquest diputat estara molt 
satisfet de sotmetre'ls a debato 

Per tant, en el tema hospitalari creim que el victimis
me, si és que es vol plantejar, és absolutament fora de lloc. 
Que va passar? Que ha passat amb els hospitals? Els hospi
tals són una cosa extremadament cara, no és un element 
marginal i el seu funcionament -vos te ho sap millor que 
ningú, Sr. Conseller- és astronomicament caro Pero, enmig 
de tot aixo, volem fer una serie d'afirmacions perque no 
tenguin cap dubte, perque no tengui cap dubte tampoc el 
Sr. Mesquida, fins i tot en el tema de Manacor. 

Volem o no volem que es compleixi el Pla director 
d'ordenació sanitaria? Sí. Volem que s'inici'i la revisió d'as
pectes que podrien resultar desfasats per la realitat d'avui? 
Sí. Volem impulsar l'hospital de Manacor? Farem tot el 
possible, com a grup parlamentari, com a partit, perque 
aquest hospital es realitzi en els terminis prevists? Sí. Vo
lem crear un marc optim, en el cas d'Inca, de la comarca, 
perque una iniciativa privada arribi alla on racionalment 
avui no pot arribar, no arribara simultaniament la iniciativa 
pública? Sí. Volem que el projecte del segon hospital de 
Palma sigui consignat, s'obri partida en els pressuposts ge
nerals de l'Estat per al 1993? Indubtablement, sÍ. 

Volem que el Servei Balear de Salut integri d'una for
ma harmonica l'Hospital General i l'hospital Joan March, i 
que fins i tot comencem a parlar d'aquesta Area urbana tan 
important i avui infrautilitzada que és l'Area del psiquiatric, 
en el qual també un dia, Sr. Conseller, haurem d'entrar? In
dubtablement, sí. 1 volem també, i va en relació amb el dar
rer punt de la Moció, que cada illa, a través del seu consell 
insular, arribi a tenir, a través d'una normativa complemen
taria -veig que el Sr. Conseller ja em diu que no- una parti
cipació més amplia en tema de coordinació hospitalaria 
que la que ofereix la LIei del Servei Balear de Salut? Sí. Es 
un tema al qual, Sr. Conseller, logicament no renunciam 
perque nosaltres no renunciam a l'Estatut, ni quan som a 
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l'oposició ni si un dia governam. 

Sr. Conseller, voste sap millar que ningú que en mate
ria d'hospitals hi ha hagut, hi ha, és tot un procés, és una 
dinamica que canvia, plantejam, diferent als temps actuals, 
que en els temps passats. La idea d'un hospital com una 
casa grandiosa, amb molts de centenars de llits, amb mol
tes hospitalitzacions -valgui la redundancia-, avui en dia ai
xo ha canviat d'una manera important. EIs hospitals, voste 
ha sap perfectament, als Estats Units hi ha molts d'exem
pIes, l'element de diagnosi és l'element fonamental d'un 
hospital, la part de diagnosi; la part d'hospitalització és un 
fet que queda com a darrer recurs, s'evita que la gent quedi 
hospitalitzada i que, per tant, agafi un caracter d'excepcio
nalitat. Hi ha un altre element que un dia també l'haurem 
de debatre que és el tema que feim amb la zona de la terce
ra edat -una població impartant-, que ha de ser objecte d'a
tenció continua i que, per tant, és una població no valida i 
que requereix una assistencia continuada; pero aquest és 
un tema que avui no és d'aquest debat. 

Per tant, amb el tema dels hospitals hi ha una serie de 
previsions quant a construccions que completin la xarxa 
hospitalaria prevista al Pla director, ara bé, diré una cosa 
de la qual cree que poden prendre nota: els darrers trens en 
materia d'hospital, tal vegada el darrer tren, com sap per
fectament el Sr. Conseller, com saben els qui coneixen la si
tuació de la sanitat a nivell d'Estat, tal vegada estigui a 
punt de passar. 

Hi ha un replantejament global de la sanitat, on la idea 
d'un sector públic sobredimensionat s'ha qüestionat, aixo 
vol dir que si volem un hospital d'iniciativa pública a Ma
llorca, a part del de Manacor, i em referesc concretament a 
l'hospital de Palma, al gran hospital, al de Palma-2, és ne
cessari que aquest tren passi per les Illes Balears. 1 només 
hi passan\, no en tenguin cap dubte, si hi ha un planteja
ment, una petició unanime d'aquest Parlament sense fisu
res i si les polemiques entorn d'aquesta qüestió no s'aca
ben. Aixo anant bé. 

Perque és evident que vivim un temps de crisi. L'altre 
dia dins la comissió, quan voste va compareixer, Sr. Conse
ller, va dir, sí, en el 1987 també n'hi havia, de crisi. Bé, vos
te sap que de crisi n'hi ha sempre, pero crisi com la que vi
viro ara i les perspectives que tenim en relació al 1993 no 
l'havíem coneguda fa bastants d'anys en aquest país. Per 
tant, si en temps de erisi no s'esta per literatures, quan els 
pressuposts tornen petits, quan les inversions es miren amb 
lupa, si logicament una comunitat autonoma que ha de re
bre un centre hospitalari, que la construcció ja se situa so
bre 11, 12 o 13.000 milions de pessetes, esta per quantifi
carola encara, i el funeionament anual en val altres tantes, 
logicament ningú no construeix hospitals alla on és objecte 
de polemica. 

Per tant, Sr. Conseller, Sres. i Srs. Diputats, aquesta 
Moció deriva de la InterpeHació en el tema de completar 
la xarxa hospitalaria a l'illa de Mallorca, planteja avui una 
proposta de consens que intenta -veure'm si ho aconse
guiro- tancar un element que fins ara ha estat excessiva
ment polemic i que, pel fet de ser polemic, ens pot dur al 

desastre i ens pot dur, logicament el de Manacor d'acabara, 
perO ens podria dur que l'hospital de Palma no es realitzas. 
I aixO, el Grup Parlamentari SOCIALISTA, i crec que cap 
deIs que som aquí, ens ho podríem perdonar maL 

Per tant, el que la proposta global, el tema deIs con
sells insulars és un tema, diríem, diferent, perú els altres 
punts són elements de cara a cercar una sartida consensua
da en el tema de la materia hospitalaria. Esper, Sr. Conse
ller, que avui hi hagi ponderaeió suficient en aquesta cam
bra per saber que el darrer tren és a punt de passar. El 
Grup Parlamentari SOCIALISTA vol que hi participem, 
vol que hi estiguem a punt. M'agradaria saber, Sr. Conse
ller, si voste també eomparteix aquest sentíment. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari MIXT 
té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. 
Ara, al final, el Sr. Pons ha posat damunt la taula el tema 
de que es tracta. 1 del que es tracta és que el Govern cen
tral diu que vol fer l'hospital de Palma, que vol fer uns can
vis al Pla sanitari que es va aprovar en aquest Parlament, i 
el que du el Grup Parlamentari SOCIALISTA, és a dir, bé, 
ens hem de posar a disposició, hem de fer cas al que vol fer 
el Govern central. 

Fa poes dies es va aprovar per aquest Parlament una 
proposta del Grup PSM i EEM, que no la diré, perque la 
deixaré per a qui hagi d'intervenir del seu grup, perque no 
la hi vull trepitjar, que jo em pens que és contradietória 
amb la que duu el Grup Parlamentari SOCIALISTA, per
que en aquesta mateixa es diu que s'ha d'urgir l'hospital de 
Manacor. 

Avui, punt número 1, després que l'any 1982, el Sr. 
Rodríguez Miranda proposas a l'avantprojecte de pressu
posts que la construcció de l'hospital de Manacor, quan va 
entrar el Govern socialista l'any 1982 ho va llevar, com ens 
varen explicar aquí el dia de la InterpeHació, l'any 1982; 
l'any 1987 hi va haver una massiva manifestació de tota la 
comarca de Llevant, i ara ens diu que aquest Parlament 
hem de dír al Ministeri, al Govern, que estam eontentís
sims amb els terminis que ens dóna perque l'any 1996 esti
gui fet l'hospital de Manacor. No li sembla que és una mica 
( ... ), que li hem de demanar de genolls, Sr. Pons? Li hem de 
dir: no, no, tenen tota la raó, vostes; que vol dir aixú? A mi 
em pareix que hi ha coses, no vull dir que vagín contra la 
dignítat d'aquesta cambra, pero sí que es millar que no s'hi 
duguin. 

Si l'hospital de Manacor s'ha de construir amb aquests 
terminis, que no se'n parli, que no es dugui a aquest Parla
ment, que no es digui res, pero no dur-Io aquí perque no
saltres ratifiquem el que vol el Govern central, que duu un 
retard de més de deu anys. Aixo em sembla senzillament 
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rnolt poc, no ha sé, no vull qualificar-ho per no posar lle
nya al foco 

Respecte del punt número 2, vol dir que hem de re
nunciar que es faci l'hospital d'Inca, no entra dins el tren, 
perque el Govern central ha ha dit, en contra deis criteris 
del Pla director. 

Respecte del punt 3, estam d'acord que es construeixi 
l'hospital a Palma, evidentment hi estam d'acord, pero aixo 
no ha de valer dir renunciar a la resta. 

1 respecte dels pun18 4 i 5, els votarem a favor perque 
esta bé que l'hospital loan March i l'Hospital General s'in
tegrin dins la xarxa hospitalaria, en el sistema hospitalari i 
també que es traspassi la funció executiva i de gestió als 
consells insulars, de la coordinació hospitalaria, fins i tot la 
de la Seguretat Social. 

Pero, repetesc, em sembla molt més coherent l'aprova
ció, dies passa18, de la proposta del PSM, que no en con
junt aquesta que ens duu el Grup Parlamentari SOCIALIS
TAavui. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputa18. De fet, 
avui debatem una moció presentada día 2 d'octubre pel 
Grup SOCIALISTA i, de fet, en el debat de poHtica gene
ral de la Comunitat Autonoma, s'aprovava, divendres pas
sat, un punt que diu, per la majaría d'aquesta cambra, una 
resolució que diu: "El Parlament de les Illes Balears es ma
nifesta a favor d'accelerar durant l'any 1993 les obres de 
l'hospital de Manacor, de comen~r les obres del segon 
hospital de Palma i el projecte d'hospital d'lnca, i insta el 
Govern a exercir la seva capacitat en favor de la sanitat pú
blica." 

Nosaltres pensam que amb aquesta resolució aprovada 
per aquest Parlament queda prou cIar el manament que té 
el Govern de les Illes Balears respecte del Parlament: acce
lerar les obres de l'hospital de Manacor, recentment co
men~des, comen~r el segon hospital de Palma i el projec
te d'hospital d'lnca i, a la vegada, que el Govern de Balears 
actul en la linia del que és la sanitat pública. 

Bé, aixo esta aprovat, nosaltres creim que parlamenta
ríament una resolució parlamentaria té una for~ prou im
portant, ens pareix que en aquests momen18 la Moció del 
Grup SOCIALISTA i la Resolució tracten el mateix tema, 
a nosaltres ens pareix que cal que to18 els diputats i diputa
des tinguem ben present que hi ha una res alució unívoca, 
clara, contundent, l'aprovada: Manacor, Palma, Inca; i ara 
avui ve la Moció del Grup SOCIALISTA 

Bé. El PSM i EEM davant la Moció del Grup SOCIA
LISTA convé que el primer apartar que parla que els tre-

balls de l'hospital de Manacor s'acabin en els terminis pre
vists, bé, és una cosa que esta, com bé diu la mateixa Mo
ció, prevista, i segons nasal tres coneixem, el projecte és de 
l'INSALUD. L'hospital de Manacor es comen~ l'any 1992 
i s'acaba en 1995, segons les previsions de l'INSALUD. En
tenem que en 1996 se l'ha d'equipar, també segons les ma
teixes previsions de l'INSALUD, i, per tant, nosaltres, si bé 
donam suport al fet de reiterar que convé que s'acabi l'hos
pital de Manacor dins els terminis prevists, la veritat és que 
ens pareixeria molt millar que s'acceptas com a superat 
aquest punt, en tant que aprovavem divendres passat sol·li
citar que s'accelerin les obres de l'hospital de Manacor. 

Respecte de donar suport a la construcció -segon 
punt- de l'hospital d'Inca a carrec de la iniciativa privada i 
a gestionar mitjan~nt concert amb el Ministeri de Sanitat i 
Consum, la veritat és que ens pareix que és un tema molt 
complex; no acabam de veure com el Parlament de Balears 
ha de donar suport a una iniciativa privada, a gestionar 
mitjan~nt concert amb el Ministeri de Sanitat i Consum, 
sobretot quan no coneixem el projecte. Aquesta és la veri
tato Si coneguéssim el projecte, nosaltres no estam en con
tra del concert entre la sanitat privada i la sanitat pública, 
aixo és obvi, seria fora de sentit comú; pero, sense coneixer 
el projecte de si a Muro, de si a Inca, de quants de llits, 
amb quines característiques, i sense coneixer que pensa fer 
l'INSALUD amb aquest concert, ens fa la impressió que és 
molt arriscat perque aquí no parlam de l'hospital estrícta
ment d'Inca, sinó que parlam d'un nou model, d'un nou sis
tema, d'unes empreses que, per altra banda, nosaltres te
nim noticia d'algun cas que no ha acabat de funcionar, el 
projecte; i ara pareix que hi ha una nova iniciativa, pero 
sense coneixer-la ens pareix tremendament arriscada. 

Ens sembla bé, logicament, que l'hospital de Palma es 
comenci, que es faci, sobretot que es comenci i que es faci, 
veurem com veu el tema l'INSALUD, i logicament els 
punts 4t i 5e ens pareixen correctes. 

Ara, des de la posició que aquest Parlament va aprovar 
la setmana passada una resolució respecte de to18 els temes 
que ens ocupen, sobretot respecte de Palma, respecte d'In
ca i respecte de Manacor, ens pareix o ens fa la ímpressió 
que aquesta resolució si més no hauria de substituir els 
punts que afecten Manacor i Inca. 

Gracies, Sra. Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari PP
UM, té la paraula el Sr. Mesquida. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. Realment, aques
ta Moció, Sr. Pons, m'ha vengut molt de nou, i d'entrada li 
diré que procuraré no ser vehement, encara que m'ha ale
grat molt l'aHusió que ha fet a l'oncle Antoni M. Alcover, 
m'honra ser parent seu, per tant, cree que és alagador as
semblar-se a un parent. 
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Die que m'ha estranyat, perque cree que quan hi ha un 
Pla d'ordenació sanitaria aprovat ampliament, amb con
sens, per aquest Parlament, no hi ha raó per fer aquesta 
Moció. Jo em pensava que amb la InterpeHació vost~ havia 
quedat satisfet, perqu~ ti havien dit quina era ]'ampliaci6 
de la xaIXa hospitalaria a Mallorca i a les llles Balears. Pera 
sembla que no, és evident que quan hi ha una interpeHació 
hi ha d'haver la moció subsegüent perque, si no, pareix que 
vostes no queden conformes. 

Jo cree que, en aquests moments, són valids tots els ar
guments que va exposar molt brillantment el conseller de 
Sanitat, aquí, a l'hora de la InterpeHació. No obstant aixo, 
encara que pugui parlar de ser reiteratiu, davant aquesta 
cambra, miri, jo li repetiré el que diu el Pla d'ordenació sa
nitaria a les pagines que voste molt bé ha citat, de la 340 a 
la 153, tom n, editat per la Conselleria de Sanitat; aquest 
Pla és cIar i exp lícit , i jo cree que aixo, Sr. Pons, ja li ho 
vaig dir, són faves comptades, cree que nosaltres no podem 
sortir del Pla d'ordenació sanitaria, no podem anar, de cap 
manera, contra les nostres resolucions, contra el que acor
darem aquí, en aquest Parlament, ampliament consensuat, 
contra el que va signar, tenc aquí el dictamen que va for
mular la comissió de seguiment del PIa d'ordenació sanita
ria, on eren representats tots eIs estaments sanitaris de l'i-
11a, i eren els consells, l'Ajuntament de Palma, l'Ajunta
ment de Manacor, eIs tres consells, i tots varen estar d'a
cord que es redactas, es posas en funcionament i es dugués 
a aquest Parlament el Pla d'ordenació sanitaria. 

Per tant, jo cree que, llegint el Pla, tota la resta no és 
més que crear una confusió dins el poble i em sembla que 
és oposar-se sistematicament a les determinacions del Go
vem balear. Cree que el que s'ha de fer aquí és complir el 
Pla d'ordenació sanitaria i res més. Voste sap que l'amplia
ció de la xarxa hospitalaria a les Balears passa por la posa
da en funcionament de l'hospital de Manacor -per cert, fent 
un incís, els diré que ja s'ha comen~t, fan molt poca feina, 
la fan molt amb bones, si ho fan així no s'acabara en eIs ter
minis que diuen, ni molt manco, pero han comen~t, al
manco hi ha una pala que lleva terra i sembla que preparen 
per fer els fonaments. 

Passa, com els he dit, per la construeció de l'hospital 
de Manacor tan aviat com sigui possible, també per la cons
trueció de l'hospital general basic d'Inca, que presenta les 
raons, les característiques mateixes que varen determinat la 
prioritat de la construeció de l'hospital de Manacor, com 
pot ser el volum de població, les necessitats i les perspecti
ves de futur; i posteriorment, posteriorment s'ha de consi
derar la construeció del segon hospital de Palma que cal si
tuar dins un marge de 300-400 llits, i aixo dependra de les 
dimensions i serveis que quedin definitivament situats a la 
residencia Verge de Uuc, de la influencia que sobre la de
manda hospitalaria a Palma hagi ocasionat la cobertura 
hospitalaria deis sectors sanitaris 1 i 2, que són Inca i Ma
nacor, i del grau d'ampliació i cobertura deis serveis que 
ofereix l'Hospital General. 

És evident que dins el Grup Parlamentari PP-UM i 
dins el Govem balear no hi ha ningú que s'oposi a la cons
trueció del segon hospital de Palma, pero s'ha de construir 

respectant la planificació i les prioritats establertes pels or
gans que tenen competencies atribuldes que el dia que va
ren elaborar el Pla director d'ordenació sanitaria, varen sig
nar i consensuar. 

És totalment necessari corregir en la mesura que sigui 
possible aquestes disfuncionalitats que hi ha a la part fora
na, aquest greuge comparatiu que hi ha a la part forana, 
aquí on tots els llits hospitalaris, el 90%, són situats a Pal
ma, a la capital, i hi ha una desigualtat territorial a la pan 
forana. Per tant, és necessari corregir aquestes desigualtats, 
perque aquest és un deIs principals objectius de la reforma 
sanitaria que té en marxa l'Estat espanyol, i també la nostra 
comunitat auto noma: facilitar el mAxim possible la proxi
mitat i l'accés als ciutadans a l'adequada atenció sanitaria. 
Per tot aixo, les inversions sanitaries s'han de realitzar i 
s'han de tenir en compte també per corregir desigualtats 
territorials. 

Per tant, el nostre grup PP-UM considera que l'am
pliació de la xarxa hospitalaria de l'ilIa de Mallorca s'ha de 
produir dins els propers anys mitjan~nt les accions se
güents: construeció i posada en funcionament com més 
aviat millor de l'hospital de Manacor, amb una dotació de 
200 llits aproximadament, així com d'especialitats suficients 
per atendre el 90% de la demanda sanitaria de la població 
de la comarca i el servei permanent d'urgencia hospitalaria 
durant les vint-i-quatre hores del dia. Aquest hospital aten
dra el sector sanitari de Manacor i permetra paHiar i dis
minuir en gran part la gravetat del problema actual de -
l'hospital regional de Son Dureta. 

En segon lloc, la construeció d'un hospital basic a Inca, 
de característiques similars al de Manacor, aixo és: amb 
una dotació d'uns 200 llits aproximadament, haura d'aten
dre també el 90% de la demanda hospitalaria ¡ncloses les 
urgencies hospitalaries del sector sanitari corresponents a 
la comarca d'Inca. Aquest hospital, és ver que es podria 
construir per l'administració sanitaria estatal, també es po
dria dur a terme per la iniciativa privada, pero que es ga
rantís durant un període suficient que podria ser, per exem
pIe, de cinc anys, un concert adequat amb la Seguretat So
cial, amb INSALUD, que li pagAs els costs reals de les esta
des en aquest hospital, perque és ver que l'INSALUD té 
concerts amb els centres sanitaris i té concerts amb els hos
pitaIs, mirin, per posar-los un exemple: I'Hospital General 
del Consell Insular, el cost del qual es dispara entre unes 
27 o 29.000 pessetes, i l'INSALUD ens en dóna 9, d'aques
ta forma no hi haura ningú de l'empresa privada que pugui 
construir un hospital privat a Inca si no hi ha un concert, si 
no hi ha una garantia que l'INSALUD pagara els costs. 

En tercer Uoc, s'ha de desenvolupar la Llei del Servei 
Balear de Salut, pel que fa referencia a la integració de 
l'Hospital General de Palma, dependent del Consell Insu
lar de Mallorca, que conjuntament amb el Joan March, in
tegrara un hospital general basic al qual s'adscriuran els 
ciutadans que legalment tenguin dret a l'assistencia sanita
ria de la Seguretat Social, a un deIs sectors sanitaris previs
ts a l'ordenació territorial sanitaria de Palma i al seu en
tom, podria ser el sector IV (Palma-muntanya) o el sector 
V (Palma-Marratxí). 
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La construcció del segon hospital de Palma, segons les 
previsions establertes en el Pla d'ordenació sanitaria, aixo 
és entre 300 i 400 llits, i tota vegada que s'hagi finalitzada 
la remodelacíó de l'hospital de Son Dureta perque, si més 
no, per la dimensió final d'aquest mateix i el seu nivell d'e
quipaments condicionara el desenvolupament deIs futurs 
centres hospitalaris. 

S'ha d'insistir molt en aquesta valoració de voler Son 
Dureta perque d'aquest resultat dependra el desenvolupa
roent proposat pels altres centres, fins i tot l'ordre de prio
ritats. Per tant, nosaItres creim -veig que s'ha ences elllum 
groc i aixo esta un poquet enrere- que aquesta Mocíó ha de 
ser rebutjada en tots els seus punts per ser innecesaria ja 
que les previsions contingudes en el Pla director d'ordena
ció sanitaria de Balears és allo que s'ha de complir sense 
més discussions. 

Quant al primer punt, nosaltres creim que aquí, pre
sentar una mocíó que demana al Govern que faci una cosa, 
dient que l'hospital de Manancor es compleixi dins els ter
minis prevists, a mi em sap molt de greu qualificar-lo, pero 
ens pareix que aixo no és presentable, perque un hospital 
que fa quatre o cinc anys que ens el prometen, que han do
nat terminis una vegada, una altra, una altra i una altra i no 
s'han complits, jo crec que no és presentable demanar que 
es construeixi dins els terminís prevists. Jo crec que aquí 
s'hauria de dir que es construeixi abans deIs terminis pre
vists, aixo d'acabar-se l'any 1996, senyors, jo crec que és 
una vergonya, aquest hospital hauría d'estar acabat l'any 
1994 i no l'any 1996 amb el que l'han rebolcat i amb el que 
l'han promes dins els terminis i dates que ens han donat i 
que no han complit. 

En segon punt, l'explotació de l'hospital d'Inca. És ve
ritat que es podria construir per l'empresa privada pero jo 
ja els he dit que hi hauria d'haver una garantía total que 
l'INSALUD pagas els costs totals de les estancies a aquest 
hospital o amb els concerts que fa actualment, perque a 
una despesa tan grossa, és evident que I'empresa privada és 
molt dificil que hi vulgui fer fiont. 

Quant al segon hospital de Palma, no hi ha ningú que 
s'hi oposi, pero no es pot admetre de cap manera la Moció 
en els termes amb que es presenta, perque en cap cas ni la 
construcció de l'hospital de Palma ha d'anar en detriment 
de l'hospital d'Inca ni de la integració dels hospitals de la 
nostra comunitat auto noma (l'Hospital Joan March i 
l'Hospital General) a la xarxa pública de Balears com a 
hospital de sector. 

Quant al punt quart, és evident que nosaltres no li do
narem suport perque aixo s'esta fent, aixo és el que ordena 
la Llei del Servei de Salut Balear, la Llei de salut balear or
dena aixo i aixo esta més clar ( ... ) clar com l'aigua. 

Quant al punt cinque, senyors, tampoc no els donarem 
suport perque -i aquí sí que vull remarcar una serie de co
ses- no és -jo crec- legalment possible, perque hem de res
saltar que les competencies deIs consells insulars en mate
ria sanitaria són les previstes a la Llei 5/( ... ) de consells in
sulars i a la Llei 7/1985, reguladora de les bases de regim 

local i sobretot a la recent llei aprovada 4/92, del Servei Ba
lear de Salut, quan no s'hi oposi a allo que ordena la Llei 
de sanitat 14/1986 que és una llei que, com a tal normativa 
basica, ha de ser respectada i ha de ser complerta necessa
riament. Per tant, es preveu en aquesta llei de sanitat... 

EL SR. PRESIDENT: 

Li prec que vagi acabant. Sr. Mesquida. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Un moment, acab, Sr. President. Es preveu la creació a 
totes les comunitats del servei de salut, de cadascuna de les 
comunitats, que s'ha d'integrar amb totes les accions i la 
gestió sanitaria tant preventiva com assistencial. Jo crec 
que l'Estatut nostre, en l'article 49, ni possibilita l'execució 
ni la gestió relativa a les competencies en materia sanitaria 
(prestacions, centres i serveis sanitaris) que són propis de 
la Seguretat Social, els qual segons l'article 2.12 de l'Esta
tut d' Autonomia correspondran necess!lriament al Govem 
de la Comunitat Autonoma, així dones quan es rebin les 
transferencíes d'INSALUD, tenint en compte l'establert a 
l'article 149, paragraf 1.17 de la Constitució -ho llegiré en 
castella perque est!l així ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Mesquida, vagi acabant, per favor. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Acab, Sr. President. "Son competencia exclusiva del Es
tado las relativas a centros y servicios y la financiación de la 
Seguridad Social sin perjuicio de la ejecución y gestión de los 
mismos por las comunidades autónomas." Jo crec que seria 
una cosa "kafkiana" que ara féssim un procés de transferen
cies als consells insulars, que es fes sin unes transferencies 
dificultoses i dificils i que llavors, al cap de poe temps d'ha
ver-les fetes, haguéssim de tomar les mateixes competen
cies dels serveis sanitaris al Servei Balear de Salut, a la Co
munitat Autonoma, en la seva funció executiva. Sr. Presi
dent, moltes gracíes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Mesquida. Pel tom de replica, té la 
paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sort que duc el te
ma molt preparat perque tothom ha fet llenya sobre aques
ta MocíÓ. Sr. Pascual: d'aixó d'anar a posar de genolls un 
parlament o una comunitat auto noma ja me n'he curat en 
salut, la conspiració jueva-socíalista de Madrid no existeix, 
és un fantasma recurrent al qual sempre es poden carregar 
totes les culpes. El paper ho resisteix tOl i aquest Parla
ment, les paraules que es diuen aquí, bé, també es poden 
dir totes les paraules, totes les acusacions que vulguin. 

Bé, en 1982 no hi havia cap Pla director d'ordenació 
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sanitaria, la veritat és que les prioritats són les que va esta
blir el Pla, va dissenyar un esquema sanitari de les Illes Ba
lears, el qual va comptar amb el suport d'aquesta cambra. 
Ara bé, aquest diputat que els parla no sera un gran iHus
trat en materia sanitaria pero evita sortir indocumentat en 
qualsevol moment. Aixo és el Pla, el conee perfectament, 
l'he llegit i subrallat moltes vegades abans de fer-me carrec 
d'aquesta area en nom del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA Aixo és un pla, pero no és la Bfblia, és la Bfblia o no? 
És una cosa que s'ha de complir inexorablement, com deia 
el Sr. Mesquida. Sr. Mesquida: voste reclama que es com
pleixi aquest Pla i jo li diré: molt bé, i per que és que no fa 
aquestes recordances al president de la Comunitat Autono
ma quan fa dos dies de pages -com li agrada dir a ell-, 8 
d'octubre del 1992, diari El Dfa, informació signada pel pe
riodista Joan Sastre, ho traduiré al catala perque quedi més 
bé: "El Govern balear donara suport a l'execució del pro
jecte hospitalari Palma 2, rellegant a segon terme la cons
trucció de l'hospital d'Inca. Abó ho va manifestar ahir", és a 
dir, dia 7 d'octubre del 1992, "el president de l'executiu au
tonomic Gabriel Cañellas al batle de Muro Miquel Ramis." 

O el president estA eximit de complir el Pla? O pot 
anar fent el cúmic pels ajuntamen18 dient: Ara un hospital 
que em proposen a Muro, el Pla eliminat. Alerta, perque 
aquest plantejament, ho va dir expressament: la construcció 
de 1'hospita1 privat promogut per l'empresa Alcúdia Clinics 
en aquest municipi suposa la completa cobertura de la co
marca del Raiguer. O Muro estA a la comarca del Raiguer? 
Anam fluixos de geografia? Ah!, escoltin, hi ha una cosa 
molt clara, el Pla s'ha de complir, d'acord, pero no ho ha 
explicat, la sanitat pública esta arribant als seus lími18; és 
necessari incentivar la iniciativa privada. 

Aquest no és cap plantejament estrany, Sr. Serra. És 
ciar que és un risc impulsar una iniciativa privada a Inca i 
fer concer18, pero, és cIar, voste no té responsabilita18 de 
govern i sap que és de cúmode, en vull tres i to18 al mateix 
temps, to18 bons, to18 públics, to18 gratu'í18. Quin pressu
post hem de tenir, si la República Federal Alemana té pro
blemes nosaltres aniríem a la bancarrota de cap dret amb 
aquest plantejament, pero és ciar, si vost~ no govemen ni 
esperen governar, tots els hospitals que facin falta, tota la 
cobertura que faci falta, pero sap voste que aixo va molt bé 
per una raó molt senzilla, jo la hi ex1icaré. 

Aquesta Moció que va presentar el Grup Parlamentari 
SOCIALISTA en materia d'hospitals duu data de dia 2 
d'octubre, la Moció seva -si no ho record malament- duu 
data de dia 15 d'octubre, per que es va aprovar la seva i 
avui es rebutja totalment la del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA? Perque era millor? Voste sap perfectament que 
no, a voste en política no li han d'ensenyar res. Al calor del 
debat parlamentari hi va ha ver sal a valer, hi va haver sal a 
voler, va anar molt bé que un grup de l'oposició que, de 
tant en tant, ja amb les iniciatives "torpedos", "torpedos" de 
tinta cap a Madrid, logicament contra Madrid tot va bé, 
mentre governi, el dia que el Sr. Aznar pugi a la trona ales
hores s'acabaran els predicadors de Balears, aleshores ja se
rA una altra cosa, hi haura sentit de l'Estat, i logicament 
que Madrid faci to18 els hospitals i que s'ho carregui tot i 
que tot vagi rapid, urgent. 

Com pot ser mai que ens digui que comencin les obres 
de l'hospital de Palma en 1993, i el projecte on és?, perque 
el que hi ha és un programa funcional, hi ha un projecte 
que s'ha a'acabar d'elaborar, s'han de quantificar els llits 
que s'hi volen posar, sembla que no es vol fer el gran ma
crohospital que en principi es pensava, es vol redimensio
nar una mica més a la baixa, més ponderat, i és cIar, tots 
aquests són elements que per a les forces polítiques respon
sables són molt importants. Resulta que els que vertadera
ment respectam el Pla i ens el prenem seriosament jo cree 
que som el Grup Parlamentari SOCIALISTA, Sr. Mesqui
da, perque nosaltres no aninem a un batle a oferir-li que 
amb motiu que una empresa privada ha anunciat que fara 
un hospital a Muro, comarca del Raiguer, ara la gran nove
tat geografica, llavoIs ja queda com a hospital comarcal 
d'Inca. 

Jo sé una mica de geografia, m'he corregut tota la geo
grafia mallorquina concretament, les altres un poe menys 
pero també; pero no cree que un hospital privat a Muro 
pugui assumir alegrement funeions comarcals com aques
tes, per tant cree que to18 els pun18 de la Moció han estat 
perfectament podera18, s'ha donat lloc a una possible si
multane'ítat pero no a través d'un cost carregat a les es que
nes del Ministeri de Sanitat perque aixo no és viable, i vos
t~ ho saben perfectament, perque vost~ tenen doblers 
també per a110 que volen; als altres els volen carregar tates 
les responsabilita18, en canvi vost~ per a tota una serie de 
temes, per a "mondragons" i per a "bons sossecs" són molt 
diligen18, pero a l'hora d'afrontar costs hospitalaris sempre 
va bé gemegar cap a Madrid. Una altra vegada s'ha perdut 
l'ocasió del consens i jo esper que d'aquÍ a un temps no ha
gi de pujar a aquesta tribuna a fer de profeta, altres yegades 
he tingut la desgracia d'encertar sobre que varem advertir 
que si no s'agafavá el darrer tren ja no hi hauria més hospi
tals. En prenguin nota perqu~ probablement la xarxa hospi
talaria de Mallorca a causa d'aquestes actituds viscerals i ir
responsables quedara sense completar i aleshores no mirin 
cap a aquí, mirin cap al seu propi territori. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pons. En torn de contareplica el Sr. 
Pascual té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputa18. Al Sr. Pons li diria 
que diu que s'ha corregut la geografia de Mallorca, jo li di
ria que no es corri la geografia i l'hospital d'Inca, cap de les 
dues coses sinó que el que hem de fer és complir els com
promissos, perque l' Administració central es va comprome
tre quan va signar el Pla d'ordenació sanitaria a construir 
un hospital a Inca i un a Palma, i ara amb tots aquests sub
terfugis que ens duu avui i que, per cert, aquestes amenaces 
que no hem de perdre un temps que no sabem si és el"rapi
dillo" o no sé si hem de fer un pont que vengui de la penín
sula cap aquí, no ho sé, pero resulta que amb aquestes ame
naces jo pens que anam malament, Sr. Pons, malament a
nam, i si ens quedam sense res, evidentment, apart de dír el 
que haguem de dir a vostes també els mirarem, mirarem al 
Grup Parlamentari SOCIALISTA perqu~ entenem que no 
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són maneres de fer les coses. 

Vostes estan fent de politja de transmissió deIs desitjos 
del Govern central, i aixo pot ser bo en determinats casos 
pero quan aquest Parlament s'ha pronunciat per unanimi
tat en una cosa, quan tothom esta d'acord amb una cosa 
concreta, amb un Pla d'ordenació sanitaria, i després se'ns 
la retalla de Madrid i que vostes ho duguin aquí, aixo s'ha 
de denunciar. Per tant, jo pens que la seva actitud és una 
actitud servilista que no és bona, diriem, per a la dignitat 
de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Sr. Serra, té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, vertaderament ho passam bastant bé en el de
bato Nosaltres volem fer un parell de precisions, Sr. Pons, 
de molt de fons en la qüestió. 

Anem al primer punt de la seva Moció. Nosaltres insis
tim, Sr. Pons, que no parlem que es faci l'hospital de Mana
cor en els terminis prevists sinó que el que demanam és 
que s'acceleri l'hospital de Manacor, perque l'hospital de 
Manacor en aquests moments és veritat que s'ha comenc;at 
pero duu un retard molt gros i hi ha perills evidentment 
-supos que la seva Moció va per aquí- que es retardi, potser 
sigui aixo, pero segons la memoria que nosaltres hem vist 
de l'INSALUD eIs terminis prevists són en 1995 i en 1996 
l'equipament. A nos al tres ens pareix que seria bastant més 
coherent, donats eIs tres anys de retard que existeixen, que 
demanassim una acceleració. 

Si voste no admet -o vostés del Grup SOCIALISTA no 
admeten- la substitució i demanar una acceleració, ens pa
reix que els votarem el punt senzillament perque no es pu
gui en qualque moment malinterpretar cap qüestió respec
te de l'hospital de Manacor, pero insistim que discutir aquí, 
sol· licitar que es compleixin eIs terminis prevists inclosos 
en les memories funcionals de l'INSALUD i inclosas en eIs 
pressuposts generals de 1'Estat ens pareix una redund~ncia 
molt grossa, fora que hi hagi qualque element que nosaltres 
desconeguem i que voste conegui, pero les obres han co
menc;at i estan pressupostades, entenem nosaltres, dins 
l'any 1993, en una fase important que després culmina en la 
segona i tercera fases l'any 1996, acabar en 1995 -perdó
l'obra i l'equipament en 1996. Si aixo és així demanar a 
l'INSALUD que faci el que té previst, la veritat és que aixo 
ens pareix molt redundant. 

Segon tema al marge d'altres responsabilitats i d'altres 
qüestions. El Sr. Pons ha fet ironies, ha fet unes certes bro
mes, pero nos al tres volem recapitular sobre aquest segon 
apartat que és donar suport a la construcció de l'hospital 
d'Inca a clrrec de la iniciativa privada i gestionat mitjan
~nt concert amb el Ministeri de Sanitat i Consum. La pos
tura del nostre grup és que no estam en contra -insistim
d'una iniciativa privada concertada amb el Ministerí de Sa
nitat i Consum, és un model europeu, és un model existent, 
és un model que coneixem, pero en aquests moments quin 

és el projecte? Aquell que un dia parlava, aquell que va dir 
el Sr. Cafiellas que li agradava o n'és un altre? Si és aquell 
presentat al batle de Muro o al menys aixo és el que ha sor
tit a certs mitjans de comunicació, la veritat és que fa falta 
coneixer el projecte, no el coneixem, si n'hi ha un altre és 
una altra qüestió. Nosaltres, per tant, creim que un tema de 
concert d'un hospital tan important com és el de la comar
ca d'Inca entre la sanitat pública i la privada ens pareix que 
l'hauríem de coneixer. Nosaltres hem demanat aIs ajunta
ments respectius si el coneixien i no el coneixen, aquesta és 
la veritat. Hem demanat a la delegació d'INSALUD a Bale
ars si en tenien noticia precisa i ens han dit que tampoc no 
en tenien. Per tant, la veritat és que és una idea mol! globa
litzadora amb la qual no podem estar en contra radical
ment perque millar és que hi hagi aixo que una altra cosa, 
aixo és obvi, pero sense coneixer un projecte d'un tema tan 
basic com és la sanitat concertada, la veritat és que és una 
qüestió que ens pareix bastant arriscada. 

Entram en una altra qüestió de possible replica, que és 
el punt cinque. El punt cinque és problematic institucional
ment, nosaltres abans soIs no l'hem comentat pero la veri
tat és que és problem~tic pero els donarem suport per un 
fet, i és que massa vegades no es té en compte la dinamica 
deIs consells insulars. En aquest sentit els donam suport 
pero també som tremendament conscients que, per exem
pIe, al Consell de Mallorca defensam una altra cosa, és a 
dir, defensam precisament que l'Haspital General i 1'Hos
pital Psiquiatric passin a la xarxa única de la Comunitat 
Autonoma. 

En conseqüencia, aixo és un poc contradictori en 
aquest sentit, pero donat que moltes vegades no s'ha tingut 
en compte la din~mica i l'existencia deIs consells insulars 
els donam suporto Insistim que bo és que vos tés soHicitin i 
els donam suport al fet que hi hagi pressupost per al hospi
tal segon de Palma, crec que és una cosa bona en aquests 
moments demanar-lo i també, és clar, convé afegir i jo li 
vull recordar, Sr. Pons, que la Proposta de Resolució va te
nir malta cura amb la que presentarem en el debat de polí
tica general, va tenir molta cura a combinar prioritats. Pen
si que nosaltres varem parlar d'accelerar l'hospital de Ma
nacor, de comenc;ar el de Palma el més aviat possible i el 
projecte del d'Inca, deiem projecte del d'Inca, conscients 
que aquell podría ser concertat o no concertat, m'explic?, 
pero com que no hi ha projecte de cap tipus, aleshores 
érem molt conscients que només podfem parlar de projec
te, llavors deiem una cosa que també sortia arran deis de
bats que hi ha hagut eIs darrers mesos, debats buits absolu
tament, i era de la capacitat del Govern nostre perque exer
cís la seva capacitat en favor de la sanitat pública, cosa que, 
obviament, a vegades no est~ clara. Grkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. Sr. Mesquida, té la paraula. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sí, Sr. Pons, només li diré que jo no sé la premsa que 
ha dit, jo no ha he llegit, voste pareix que sí que la llegida, 
pero jo li vull fer palés que l'hospital aquest del qual parlen 
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a Muro és una clínica privada, no substitueix en cap mo
ment l'hospital comarcal. Per tant, jo no tenc per que dir al 
nostre president que compleixi el Pla d'ordenaci6 sanitaria, 
en primer Uoc no li vull dir perque alamillor després no em 
posa dins la Uista si ti dic i li faig una recomanaci6, pero no 
tenc per que dir-li perque és una clínica privada i de cap 
manera substitueix l'hospital comarcal, l'hospital comarcal 
d'Inca, que s'ha de fer tal com jo li he dit. Per tant, m'estal
via ja haver de dir aixo al nostre president. En segon Uoc, 
dir-li que sí complim el Pla d'ordenació sanitaria i feim el 
que diu el tren no ens deixara, passan\ l'A VE, que ha costat 
molts de mils de milions i ens dura a to18 cap al tema hos
pitalari. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquida. Canelos el debat passarem a la 
votació. es pot fer la votaciÓ conjunta de to18 els pun18 o 
votaci6 per separat. Indiquin separació de punts. Sr. Serra? 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Gnlcies, Sr. President. Demanam votaci6 separada del 
punt número dos, que és el que parla d'un concert entre 
iniciativa privada i pública per desconeixer el projecte. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. Sr. Pascual? 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí, nosaltres voldríem el punt u separat, dos i tres po
den anar junts i quatre i cinc també hi poden anar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Votarem, dones, en primer lloc els pun18 u i tres, punt 
dos i els quatre i cinc. Si, Sr. Pascual? 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

L'u per separat del tres, per favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passarem a la votaci6 del primer punto 

Sres. i Srs. Diputa18 que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Vo18 en contra? 

Abstencions? 

25 vots a favor, 33 en contra. Queda rebutjat el punt 
primer. 

Votaci6 del punt segon. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

20 vots a favor, 31 en contra, 7 abstencíons. Queda re
butjat el punt segon. 

Votació del punt tercer. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

25 vo18 a favor, 31 en contra. 2 abstencions. Queda re
butjat el punt tercer. 

Ara votarem els punts quart i cinque. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

27 vots a favor, 31 en contra. Queden rebutjats els 
punts quart i cinque. 

IV.- DEBAT D'ESMENA A LA TOTALITAT. RGE 
NÚM. 2787/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLA
MENTARI PSM 1 EEM, A LA PROPOSICIÓ ~DE 
LLEI PER INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 14/91, DE DECLARACIÓ 
DE L'ARXIPELAG DE CABRERA PARC NACIONAL 
MARfTIMO-TERRESTRE. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al punt quart de l'Ordre del Dia, que és el de
bat de l'Esmena a la totalitat amb text alternatiu número 
2787, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, a la 
Proposició de Llei per iniciativa legislativa popular de mo
dificació de la Llei 14/91, de declaraciÓ de l'arxipelag de 
Cabrera parc nacional marítimo-terrestre. Per fer la defen
sa de l'Esmena té la paraula la Diputada Sra. Vadell. 

LA SRA V ADELL 1 FERRER: 

Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Fa poes 
dies el president deia que els del PSM í EEM plantejam 
idees positives pero utopiques i irrealitzables. Si m'ho per
meten, jo els diria que, afortunadament, i Cabrera n'és una 
prova. Fa cinc anys proposarem a aquesta cambra d'enves
tir la tasca de Cabrera, un parc nacional per a Cabrera, i ho 
aconseguírem, podria semblar irrealitzable i utopic pero te
nim el parc nacional, tal vegada no és avui per avui el parc 
que tots voldríem pero el cert és que la utopia es va fer rea
litat. 

Una de les definicions de la política és que és l'art de 
fer possible el que és impossible, definici6 que ens agrada 

a 
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rnés que aquella altra que diu que és l'art del possible que 
rnai suposaria progrés. Avui tomam a aquesta tribuna amb 
una altra utopia, amb un altre impossible, que per altra 
banda la majoria d'aquest Parlament o aquella unanimitat 
que tantes vegades va aconseguir Cabrera ho faria possible 
tot seguit. 

La nostra proposta és simplement la de recuperar el 
seny en Cabrera, de posar la política a trobar solucions a 
una situació conflicitiva i no a incrementar els conflictes 
per la via política. Quan ens diuen que un tema esta politi
tizat ens volen dir que s'utilitzen finalitats partidistes com 
una arma entre faccions, pero un tema d'arrel social és es
sencialment polftic i les solucions són poHtiques. S'ha de 
polititzar per arribar a un compromiso Cabrera és un pro
blema polititzat i hi hem de trobar solucions els políties. 
Convé ser conscients que Cabrera és un problema en mans 
de dues majories absolutes, la del Partit Popular a la Co
munitat Autonoma i la del Partit Socialista a Madrid; dues 
majories absolutes de signe contrari no podran imposar 
una solució, la majoria absoluta no ens basta ni a uns ni als 
altres, i si algú vol solventar aquest problema de Cabrera 
s'ha de posar seny, sentit comú i voluntat de negociar. 

Nosaltres no tenim cap majoria absoluta per imposar 
res, pero creim que sí que tenim bona voluntat i una tradi
ció solida a Cabrera per proposar el sentit comú que la si
tuació reclama. La nostra Esmena a la totalitat al text del 
Parlament té tres caires que tractarem tot seguit, com po
dran comprovar hi ha una base filosofica comuna: recupe
rar on és necessari el sentit i l'esperit de la Proposició de 
Llei que aquest Parlament va dur a les Corts GeneraIs. 
Molts de vost~ recorden que era un text umlnime i consen
suat, llargament debatut i negociat. Tant de bo que recupe
rassim per a Cabrera aquella unanimitat, perque el consens 
social és un deIs millors béns que pot tenir un espai prote
git i mantenir crispacions entorn a un parc nacional és for
c;adament negatiu. 

Parlem ara de la navegació i el buceig. Com vost~ sa
ben prou bé un parc nacional és un territori consagrat a la 
conservació del patrimoni natural en benefici de la nostra 
generació i de les futures, un parc nacional aquí i a qualse
vol país del món suposa restricclons deIs usos que poden 
afectar la integritat del patrimoni natural i fins aquí tots hi 
estam d'acord. En el cas de Cabrera un coHectiu de ciuta
dans considera inacceptables les restriccions a la navegació 
que imposa la Llei de Cabrera, per a molts d'altres ciuta
dans, entre eIs quals ens comptam nosaltres, La proposta 
que han fet en aquest Parlament és una proposta, al nostre 
veure, equivocada, que pos aria en perill els béns que prete
nen salvaguardar els pares nacionals en benefici exclusiva
ment i particularment d'aquest coHectiu; pero podem tro
bar un punt d'acord amb la Proposició de Llei d'iniciativa 
popular i la Llei de Cabrera que és desafortunada en la se
va redacció sobre la navegació o, si volen, podria millorar
se. La nostra proposta va per aquí. 

La Llei ha de deixar clars i concrets eIs criteris amb els 
quals iroposen les restriccions a la navegació, els motius 
d'aquesles restriccions no poden ser d'altres que la propia 
finalitat del pare nacional, la conservació del patrimoni na-

tural. EIs navegants demanen una navegació lliure i respon
sable pero amb la nostra resposabilitat ens pertoca fe veure 
que aixo no és possible, com no és possible una circulació 
automobiHstica lliure i responsable per les carreteres, sinó 
que cal que hi hagi un cüdi de cireulació, ni és possible la 
cac;a lliure i responsable sinó que cal una llei de ca«a, unes 
limitacions (oo.). 

A Cabrera s'ha de poder navegar sempre que sigui 
compatible amb la conservació i reestructuració deIs ecosis
temes de Cabrera; no és possible tornar al "campi qui pu
gui", a la massificació i al descontrol que han afavorit un li
toral cabrerenc pIe de fems, el qual, al menys en gran part, 
és responsabilitat deIs navegants. No podem tomar a la 
massificació a totes les cales i ancoratge sobre qualsevol 
fons en detriment d'alguers, etc. Avui la navegació a les Ba
lears és una activitat popular en el sentit que molts poden 
practicar-la i, per tant, una activitat que genera un ús mas
siu del litoral. Aquesta massificació genera ries. Un nave
gant publicava en el Diario de Mallorca aquest estiu un arti
cle molt assenyat que parlava d'alguns impactes i els resu
miré molt, pero pareix que aquest senyor coneix molt bé la 
mar ja que hi navega professionalment quasi cada dia; dei a 
que la majoria deIs iots que eU coneix no disposen "ni de 
tanques sépticos que permitan almacenar las aguas residua
les que en ellos se producen ni de separadores de aceites", és a 
dir, tots eIs residus org~nies produits per la tripulació van a 
parar directament a la mar; llavors també parlava deIs pro
ductes químies que s'empren per a neteja, els quals van a 
parar directament a la mar i que impideixen la natural oxi
genació del past, o sigui, aquest senyor -tenc l'article aquí
estava parlant de la degradació progressiva de la massifica
ció deIs iots que van a Cabrera i de les barques, eH parla 
que un, dos o tres o un mínim d'iots no fan efecte pero sí 
que una massificació és terrible. 

Nosaltres pensam que la millor manera que tots pu
guem gaudir de Cabrera -i que en puguin gaudir els que ens 
vindran darrere també- és ordenar racionalment el seu ús i 
en Uoc d'anar-hi cada diumenge i trobar-hi una costa mas
sificada, si sois s'hi pot anar dues o tres vegades cada estiu 
a canvi gaudirem d'una qualitat molt més gran. El regim de 
permissos previs és imprescindible a Cabrera i a quaIsevol 
parc natural. Les limitacions en benefici de Cabrera i deIs 
propis navegants són imprescindibles a Cabrera i a qualse
vol parc nacional, pero no estara de més que la Uei reguli 
eIs principis d'aquestes limitacions, perque la conservació 
justifica limitar o eliminar els usos incompatibles amb 
aquesta, pero soIs aquests usos i en aquesta mesura. 

Amb aquesta filosofia volem tenir present un altre col
lectiu afectat per la Llei: el deis bucejadors. La llei vigent 
prohibeix aqueixa activitat, igual que prohibeix la navega
ció. És curiós que eIs navegants no pensassin en els buceja
dors, és mala cosa fer lleis corporativistes. Creim que seria 
el moment de millorar també aquesta redacció amb una fi
losofia identica ja que soIs el buceig, naturalment sotm~ a 
autorització, regulat, i a exc1usió absoluta de la pesca sub
marina, posa a l'abast deis ciutadans la majoria del parc na
cional. 

La pesca. La pesca és, obviament, una de les materies 
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restringides al pare nacional. Com és lógic un espai que 
hauria de ser consagrat a la natura s'hauria de sostreure a 
tot tipus d'explotació i, en efecte, en els pares nacionals no 
es ca¡;a ni es tallen arbres ni s'extreuen minerals; com és 10-
gic, els peixos haurien de tenir una consideració similar i, 
per aixo, ningú no discute ix que la pesca dels afeccionats 
no es pugui exercir dins el pare, pero també és logic en un 
sentit contrari no perjudicar les persones que viuen i que 
han viscut des de fa temps de la pesca, per aixo negociArem 
aquí una fórmula prou detallada i satisfactoria que deixava 
les coses c1ares i que hauria evitat els problemes que la pes
ca planteja avui a la gestió del pare nacional. Si els políties 
no són capa~os de resoldre els problemes, soIs els feim cau
re sobre els al tres que disposen d'eines més limitades per 
resoldre'ls. 

La nostra proposta és recuperar simplement a110 que 
tots pensAvem aquí que era bo ara fa uns anys i que seria 
bo, en definitiva, per al futur. 

El paper de la Comunitat Autónoma dins un pare na
cional. Aquest és el darrer aspecte que els proposam recu
perar amb la reforma de la Llei i també esperam no trobar
nos tots sols. Els pares nacionaIs, per definició legal, en el 
nostre estat, són responsabilitat de l' Administració central 
i aquesta és, en efecte, la situació general arran del món, 
pero hi ha poes axiomes inamovibles i distints palsos han 
iniciat el camí de la descentralització, també en la gestió 
deis pares nacionals. Fa poes mesos, per posar un exemple, 
eIs pares nacionals suecs han estat transferits a les regions, 
peró el que m'interessa destacar és la situació espanyola. 

D'en~ les transfer~ncies els patronats deis pares na
cionals han estat modificats per dotar-los d'una representa
ció equilibrada i paritaria de l'Administració central i l'au
tonómica, deixant a part eIs representants municipaIs o al
tres. Cabrera és un cas especial. A Cabrera la iniciativa del 
pare va ser autonómica i algú ho ha volgut compensar amb 
una margina ció de l'autonomia al patronat deis pares. Se
nyors: si modificam o si proposam modificar la Llei, aquest 
és un tema prioritari, perqué és una humiliació inMita i 
inacceptable que al Patronat del parc la Comunitat Auto
noma sigui minoritaria. Tampoc no és bo que la Llei sigui 
tan rígida i que el Patronat no sigui objecte de possibles 
modificacions reglamentaries. Fixem criteris, marquem re
gles de joc, sense fer-nos presoners de res. Aixo pel que 
pertoca al Patronat. Al cap i a la fi és un ens assessor on és 
necessari que la nostra veu se senti, on s'han de fer arribar 
els criteris de la Comunitat, tots eIs criteris i no sois el d'un 
partit, pero el Patronat, molt important, no és l'órgan ges
tor. 

Cree que tenim el dret de reivindicar per a les Balears 
la gestió del pare nacional de Cabrera i la primera passa és 
recuperar un artic1e de la Proposició de Llei que duguérem 
a Madrid, l'artic1e 4.1, pel qual féiem possible que es dele
gas la gestió del pare a la Comunitat Autonoma. Estic se
gura que exercir la gestió des d'aquí obligaria el Govern a 
obviar partidismes i lluites i Cabrera en pot ser la primera i 
la més inocent de les vfctimes. Cabrera ha estat un dels 
fruits més positius d'aquest Parlament perqué un pare na
cional és un bé definitiu cap al futuro Eliminar les ombres 

del quadre seria encara més positiu. Aquesta Esmena, pen
sam, és positiva amb seguretat per a tots els illenes i no per 
a un grup de navegants, per a un partít o per a un altre. Si 
volem tenir for¡;a davant altres i davant els problemes soIs 
hi ha un camí: unir la raó a la majoria, i cree que la propos
ta que presentam va en aquest sentit. Moltes gracies, Sr. 
President. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. Aquest text alter
natiu presentat pel Grup Parlamentari PSM i EEM és el 
quart text que es maneja sobre Cabrera. Jo vull fer una mi
ca de recordatori. El primer text que va ser aprovat per 
unanimitat va ser un que va ser aprovat per unanimitat per 
aquesta cambra, va ser remes a Madrid i a Madrid va ser 
substituU per un altre text que va ser finalment aprovat i 
que en seria el segon, seria la Llei 14/1991, de 29 d'abril. El 
tercer text seria la iniciativa legislativa popular, la finalitat 
de la qual és llevar entrebancs a la navegació. El quart text 
és l'esmena a la totalitat que avui debatem respecte de la 
iniciativa legislativa popular que es va prendre en conside
ració fa alguns mesos, dins el passat pedode de sessions. 

Jo voldria posar de manifest algunes coses. En primer 
lloc he de dir clarament que estie d'acord amb la segona 
part del text que pro posa el Grup Parlamentari PSM i 
EEM quant que les competéncies d'ICONA puguin ser de
legades a la Comunitat Autónoma, evidentment, jo som na
cionalista també, per consegüent, tot el que sigui transfe
rencia o delegació de competencies benvingut sia i també 
que el Patronat s'estableixi per via reglamentaria í que es 
regeixi pel principi de representa ció paritaria Administra
ció central-Administració de la Comunitat Autonoma. 
Amb aixo estam d'acord. De totes maneres aquestes són es
menes parciaIs que s'hi poden afegir, supos que les hauran 
fetes, durant la tramitació del text d'iniciativa popular. 

Ara bé, la primera part d'aquest text alternatiu és una 
desnaturalització de la iniciativa legislativa popular, i és 
una desnaturalització perque l'objecte de la iniciativa legis
lativa popular era llevar entrebanes a la navegació. Nosal
tres varem votar a favor de la iniciativa legislativa popular 
perque entenem que la navegació per si mateixa no té per 
que fer mal a un pare. Efectivament, pot fer mal que es ti
rin les fosses septiques aUa, pot fer mal que s'hi tirin pro
duetes químies, pot fer mal que s'hi tirin olis, pero aquest 
és un problema de gestió, és un problema de vigilancia, és 
un problema que es pot solucionar amb la vigilancia del 
parc nacional, mal anomenat nacional. 

Aleshores, jo pens que posar entrebancs a la navega
ció, no estam d'acord amb aquest sentit, en canvi el subma
rinisme és diferent, perqué el submarinisme pot anar en 
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contra del biotops que pugui haver en el fans de la mar, o 
sigui, que pot anar contra la depredació d'aquests fans ma
rinS, que és a110 que esta més amena<;at del subarxipelag de 
Cabrera. 1 tant és així que el tema de la navega ció és un te
ma modern, nou, recent, que en el primer text de tots que 
va ser aprovat per unanimitat per aquesta cambra i, per 
tant, pel seu grup, en l'artiele 3, on diu Regim de protecció 
no parla de la navegació; diu: "Apartat b): Queden proscri
tes totes les activitats que suposen una explotació directa 
deIs organismes o jaciments del parc nacional, amb la sola 
excepció de la pesca artesanal", etc. No parla de la navega
ció, no la prohibeix, aixo va venir de Madrid, el que varen 
fer precisament a Madrid va ser prohibir la navegació i per
metre les maniobres militars, i ara el que es trataria sería a 
l'inrevés. Per cert, m'ha estranyat dins aquest text alterna
tiu no veure la modificació de l'artiele 1.3 de la Llei 
14/1991, de 19 d'abril, que és el que fa referencia precisa
ment a la defensa nacional, senzi11ament m'ha cridat l'aten
ció que no l'haguessin posat aro. 

Per totes aqueixes coses que he dit, com que hi ha as
pectes positius, pero també suposaria la desnaturalització 
de la iniciativa legislativa popular, amb la qual nosaltres es
tam d'acord sempre que es es prenguin les mesures perque 
la navegació no faci mal, a posta ens abstendrem en la pre
sa en consideració d'aquest text alternatiu i si passa ja en 
parlarem a les esmenes després i si no pass a verem les es
menes parcials i segurament acceptarem algunes de les se
ves. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. Aquest és un deis 
sis textos de llei o de proposició de llei de Cabrera que hem 
conegut fins ara en contra del que s'ha pogut sentir. Hi va 
haver una proposició de lIei del PSM, després hi va haver 
una lIei, una proposició de lIei d'aquest Parlament, després 
hi va haver una lIei del Congrés de Diputats, sembla que va 
ser d'un mal anomenat parc nacional, hi va haver una ini
ciativa legislativa popular que esta en tramitació en aquest 
Parlament, hi ha un text alternatiu a la iniciativa legislativa 
popular per part del PSM avui i hi ha una segona iniciativa 
legislativa popular que no ha estat acceptada a tramit per 
aquest Parlamento Sis textos coneguts sobre aquesta mate
ria. 

El Grup Parlamentari PSM i EEM ens presenta avui 
una esmena a la totalitat amb text alternatiu a la llei d'ini
ciativa legislativa popular, no a la llei aprovada per les Cor
ts Generals. Llei d'iniciativa legislativa popular que s'ha de 
recordar que té per únic objecte permetre la navegació sen
se restriccions ni control pel parc nacional. El text alterna
tiu que presenta el PSM creim nosaltres que té per objecte 
defensar el parc nacional, i amb aquest sentit creim que re
afirma que la navegació i el buceig han de ser regulats pel 
Pla d'ús i gestió, que la pesca artesanal professional ha de 
ser sotmesa a llicencia pel parco 

Realment, aquestes coses ja estan dins la llei aprovada, 
dins la Llei 14/1991; si anam a l'article 6.1, apartat c), l'arti
ele 6 és el que regula el Pla gestor d'ús i gestió, hi trobarem 
que el Pla gestor d'ús i gestió ha d'ineloure com a mínim 
una de les següents determinacions, normes de regula ció de 
la navegació i del submarinisme, supos que no deu haver 
qualque problema per equiparar buceig i submarinisme. 
Per tant, el tema de la navegació esta obligadament regulat, 
ha d'estar obligadament regulat pel Pla gestor d'ús i gestió. 

En relació amb la pesca, igualment, tenim que l'artiele 
3, apartat 1, diu que "sense perjudici d'allo que esta previst 
a la Llei 4/89, queden prohibides al parc totes les activitats 
que suposin una explotació .directa deis recursos naturals, 
s'exceptua la pesca artesanal tradicional de canicter profes
sional, que es realitzara d'acord amb les determinacions 
que a l'efecte assenyali el Pla rector d'ús i gestió que reflec
teix l'artiele 6"; per tant, fins ara no hem trobat cap ele
ment que realment sigui substancialment distint del que la 
llei aprovada contempla. 

Un altre deIs punts que se'ns proposen és que les com
petencies puguin ser delegades, les competencies de rICO
NA sobre el parc nacional puguin ser delegades a la Comu
nitat Autonoma de les Illes Balears; que puguin ser delega
des realment aporta molt poca cosa a l'articulat d'una llei, 
perque evidentment no hi ha res actualment que impedeixi 
que aquelles puguin ser delegades, per tant, ja poden ser 
delegades avui. Per tant una llei que diu que les competen
cíes poden ser delegades no aporta res nou ni modifica res 
del que previament ja existia. 

Després ens proposa també que el Patronat s'estableixi 
per una figura reglamentaria, no per la llei, i que es basi en 
un principi de representació paritaria, pero hem de tenir en 
compte que ja no som a la fase de les idees, ja no som a la 
fase deIs projectes, som a la fase de realitats, existeix el Pa
tronat, el Patronat esta constituit, el Patronat esta funcio
nant, el Patronat esta treballant periOdicament segons els 
seu reg1ament per vetlar per les funcions que els han estat 
encomanades. Aquest Patronat és un patronat que com
pleix perfectament les condicions que estableix la Llei esta
tal de conservació d'espais naturaIs i de la flora i fauna sil
vestre, diu l'article 23 que "per col·laborar a la gestió deIs 
pares nacionals", no mal anomenants nacionals, sinó nacio
nals, "es constituira un patronat per a cada un d'elIs en qu~ 
participaran e1s interessos implicats i, en tot cas, estaran re
presentades, a més de la propia Administració de l'Estat, 
les administracions públiques territorials, institucionals, 
corporacions, associacions, els fins de les quaIs concordin 
amb e1s principis paridors de la present llei." Crec que aixo 
esta perfectament complit a la Llei de Cabrera, la Llei 
14191, aquí on hi ha una representació important de les ins
titucions de la Comunítat Autonoma, hi ha tres membres 
de la Comunitat Autonoma directament, hi ha un represen
tant del Consell de Mallorca, hi ha un representant de l' A
juntament de Palma, hi ha un representant de la Universi
tat de les Illes Balears, etc. Per tant crec que no es pot dir 
que realment hi hagi una representació ínfima de la Comu
nitat Autonoma de les Illes Balears dins aquest Patronal. 

Nosaltres creim, que la Llei 14/91, de creació del parc 
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nacional marítimo-terrestre de Cabrera, no s'ha de modifi
car. Creim que la realitat del pare nacional, com a conse
qü~ncia d'aquesta Llei, és una realitat molt positiva després 
de l'experi~ncia de dues temporades estivals, que la coordi
nació ICONA-Defensa funciona molt satisfatoriament, que 
la col-Iaboració de I'Estat amb la Comunitat Autonoma ha 
perm~ elaborar conjuntament a nívell t~cnic tant el Pla 
d'ordenació de recursos naturals com el Pla rector d'ús i 
gestió. 

En aquest sentit vull dir que al PORN (Pla d'ordena
ció de recursos naturals), que en aquest moment estA pen
dent d'aprovació per decret i de publicació al Butlletí Ofi
cial de l'Estat, van participar sense fissures que constin dins 
l'equip redactor l'equip redactor, el director general de Me
di Ambient de la Conselleria d'Obres Públiques i el direc
tor general d'Estructures AgrAries de la Consellería d' Agri
cultura i Pesca. Que en el Pla rector d'ús i gestió, que ja es
tA redactat, que el Patronat ja estA informat i que només es
tA pendent que es posi a informació pública, que es publi
qui en el Butlletf Oficial de ['Estat el Decret d'aprovació del 
Pla d'ordenació de recursos naturals, que ha de ser previ, 
on han participat els al18 funcionarís, els t~nic més qualifi
ca18 de la Conselleria d'Agricultura del SECONA, el Sr. 
Castelló, i de la Conselleria d'Obres Públiques, a Medi 
Ambient, el Sr. Bru. Per tant, ha funcionat correctament bé 
aquesta labor conjunta, aquesta labor integrada Comunitat 
Autonoma-Estat amb el que són els instruments que real
ment han de condicionar i que han d'establir el marc d'ús 
del parc nacional marítimo-terrestre de Cabrera. 

Que després de dues temporades estivals el nombre de 
permissos concedi18 és molt important, que s'han donat 
4.399 permissos d'ancoratge, que rany 1992 els permissos 
d'ancoratge han doblat els permissos concedits l'any 1991, 
que s'han donat 851 permissos de navegació i 180 de bu
ceig, pero endemés s'ha de tenir en compte de quina mane
ra es donen aquests permissos, perqu~ aques18 permissos 
no són per a un dia, eIs permissos de navegació durant els 
quatre mesos d'estiu es donen per a tot un mes i els permis
sos de navegació durant eIs altres vuit mesos de l'any es do
nen per vuit mesos; per tant, pernússos d'aques18 ha per
m~, valgui la redudAncia, navegar per les aigües del parc 
nacional de Cabrera durant molts de dies de la temporada 
estival i de la temporada hivemal. També hem de tenir en 
compte que aques18 permissos de navegació permeten l'an
coratge diüm a tres zones de l'arxip~lag, per tant, la crítica 
que només es podia navegar en marxa per les aigües de Ca
brera i que era impossible gaudir del bany, practicar el dia 
a l'aire lliure a la mar, com és habitual, aíxo estA perm~ i 
dels 21110cs d'ancoratge diüm s'ha de dir que prActicament 
no han estat cap día ocupa18 al cent per cent. 

Per altra part és sabut que hi ha les 50 places d'anco
ratge nocturn al port de Cabrera. Potser hi hagi un incon
venient, que suposa que els navegants es consideren ofesos 
i és que per demanar aquests permissos s'han de presentar 
unes documentacions, s'ha de presentar el permís de con
duir de la mar, que és el titol de patró i s'ha de presentar la 
documentació del cotxe, que és el titol de propietat de 
l'embarcació, cosa perfectament normal a una carretera pe
ro que sembla que a la mar of~n la dignitat especial deis 

navegan18. Jo cree que presentar-los la primera vegada, per
qu~ només s'han de presentar quan es demana el primer 
permis, i ja queden les dades arxivades en l'ordinador i ja 
no s'han de presentar més aques18 tipus de documentació, 
aixo és perfectament normal i no ha d'ofendre ningú i en
demés és una garantia de seguretat a la mar. 

Per altra part, s'ha de dir que és molt important el 
nombre d'embarcacions que han estat a Cabrera i que pro
venen d'illes que no són la de Mallorca i endemés -no és 
que siguin moltes les que provenen d'Eivissa, de Formente
ra o de Menorca- hi ha un nombre molt important d'em
barcacions, quasi diria que una tercera part, que són em
barcacions procedents de la península o de l'estranger i que 
no han trobat realment dificultats importants en els trAmits 
que s'exigeixen per poder navegar o fondejar a les aigües de 
Cabrera. Podríem dir que la meitat quasi bé de les embar
cacions que hi han anat no són titulars de mallorquins sínó 
que són de persones residents a la península o a l'estranger, 
la qual cosa demostra l'~x:it que realment esta tenint fora 
de les Illes Balears i fora de Mallorca el parc nacional de 
Cabrera. 

Per si qualcú creu que ha pogut anar poca gent a Ca
brera durant aques18 dos anys que és pare nacionalli vol
dría dir que dins l'any 1992, des de dia 1 de gener fins a dia 
30 de setembre, hi han anat 26.350 persones, de les quals 
3.750 són escolars que han anat en 84 grups, cosa que no 
havia succeil mai en tota la historia de l'arxip~lag de Cabre
ra, que tantes persones puguessin visitar el parc nacional; 
hi han anat 9.500 persones amb excursions de tipus "golon
drina" i amb embarcacions privades 12.670 persones, que 
han pogut gaudir de les instal-Iacions obertes -del moll, de 
la cantina i de la platja- i que també han pogut fer les visi
tes guiades que es fan al castell, al monument deIs france
sos, al mirador del puig de la Bellamirada i al far ( ... ). 

En relació amb la pesca, que és un tema molt contro
vertit, certament, la pesca al pare nacional de Cabrera, s'ha 
de dir que el Pla director d'ús i gestió que -com dic- ja és 
conegut encara que no s'ha posat a informació pública, 
prohibeíx la pesca intensiva i que, per tant, no es podnl 
pescar a rossec ni per encerelament, llevat de permissos in
dividualitza18 a extingir, en cas d'encerclamen18, el rossec 
totalment prohibit, i que la pesca artesanal permesa és la 
de morunes, trasmalls, palangres de fons i nas ses, i que així 
i tot aixo, com demana l'Esmena amb text alternatiu del 
PSM, es farA mitjan~nt el control del nombre de llirencies 
per part de l'administració del pare i la profunditat de les 
calades. Endemés voldria dir que com que el Pla rector d'ús 
i gestió és un pla que la propia llei diu que és un pla que 
s'ha de revisar com a mmm cada sis anys, que no hi ha res 
que impedeixi que passada una primera etapa d'observació, 
de funeionament d'aquesta regulació de la pesca, es pugui 
anar a una segona etapa, a un cens tancat d'embarcacions a 
extingir que, realment, és aHo que demanen les organitza
cions ecologistes i que potser a una segona fase sigui la me
sura correcta a adoptar. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats, els voldria dir que nos al
tres coincidirn realment amb la intenció, amb el sentit, amb 
el fons de la proposició que avui ens presenten pero creim 



DIARI DE SESSIONS/ Núm. 44120 octubre del 1992 1833 

que no és necess aria , que totes les seves pretensions són 
possibles a l'aplicació normal com s'esta fent de la Llei 
14;91, de creació del parc, i que per tant el Parlament de les 
lHes Balears no l'hauria d'aplicar havent-hi aquestes coinci
dencies amb la llei existent, llevat de matisacions pero que 
són perfectament aconseguibles a través de la regulació 
posterior. El Parlament de les Illes Balears no hauria d'a
plicar el mecanisme extraordinari de l'article 28 de 1'Esta
tut, que faculta el Parlament per elaborar proposicions de 
llei i presentar-les a la Mesa del Congrés de Diputats de la 
nació, així ha diu l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears 
i, per tant, creim que no s'ha de votar favorablement aques
ta Esmena a la totalitat amb text alternatiu, insistim que 
coincidim amb el seu contingut, amb el seu sentit, pero 
consideram que ja esta satisfeta dins la llei vigent del parc 
nacional. Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Pel Grup PP-UM, té la paraula el 
Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Sra. 
Vadell: no tiene usted suerte hoy porque yo tengo que salir 
aquí a decirle lo que le han dicho los otros portavoces en 
cierto modo, y es que su propuesta es constructiva pero que 
no vamos a apoyarla. Claro que no todos tenemos las mis
mas razones y yo voy a tratar de explicarle las nuestras. 

En primer lugar quiero insistir expresamente en felici
tarla, felicitar a su grupo por la propuesta, porque respira 
realmente consenso o busca realmente el consenso y sobre 
todo busca la paz, parece que ha hecho mención usted de 
este asunto en este tema del parque nacional de cabrera. 
Es evidente que la sola enumeración de las proposiciones 
de ley que se han hecho con relación a cabrera que los por
tavoces que me han precedido en el uso de la palabra han 
hecho desde esta tribuna demuestra la clara insatisfacción 
que la ley actualmente en vigor provoca dentro de esta co
munidad. Las manifestaciones de las principales institucio
nes o entidades que se dedican a los deportes náuticos re
sulta también, me parece, sumamente clarificadora y, final
mente, la situación política dentro del Patronato en cuanto 
a la representación que ostentan los diversos miembros que 
representan al Gobierno de la Comunidad o al Consell In
sular es igualmente insatisfactoria como usted y como todo 
el mundo sabe. 

Claro, su propuesta, como digo, trata efectivamente de 
pacificar la situación. Yo creo que 10 comprendo porque lo 
comparto, el espíritu de lo que ustedes nos presentan en 
esta Proposición de Ley de 10 que usted concretamente ha 
dicho desde la tribuna. En cierto modo todas estas cuestio
nes de declaración de protección de determinadas areas, de 
protección en definitiva de la naturaleza, es fundamental 
que se hagan no en contra de nadie sino a poder ser a favor 
de todo el mundo, y en último extremo el éxito de estas 
proposiciones siempre consiste precisamente en lograr que 

eso se convierta en una realidad y que las propuestas, en 
este caso el parque nacional marítimo-terrestre de cabrera, 
sean a favor de la Comunidad de Baleares y de la comuni
dad nacional e internacional en su conjunto. 

Desgraciadamente eso no es así. En su propuesta usted 
no vuelve al texto que aprobó en su día el Parlamento, co
mo ya se ha repetido aquí insistentemente por unanimidad 
y que remitió a Madrid, y en la cual no se aludía ni siquiera 
al tema de la navegación. Usted en realidad busca un cami
no intermedio que es acudir al Plan rector de uso y gestión. 

El Plan rector de uso y gestión efectivamente ha sido 
estudiado por el Patronato y, claro, es muy poco favorable 
para la navegación deportiva, muy poco favorable para la 
navegación deportiva. Fíjese que empieza, por ejemplo, 
que para obtener una autorización de navegación se cum
plimentará la hoja de solicitud que se facilitará en las ofici
nas del parque, en la que deberán constar los datos identifi
cativos de la embarcación, del propietario, del patrón de la 
embarcación, si no coincidieran la misma persona y los de 
la entidad organizadora de la travesía en su caso. 

Todo esto a 10 que aparentemente uno pudiera decir: 
es bastante razonable que un barco, su patrón y su propie
tario estén convenientemente documentados, a nosotros 
nos parece que 10 es, pero lo es ante la autoridad corres
pondiente. Como usted sabe ningún barco ni ninguna per
sona que mande ese barco puede hacerlo legal y legítima
mente si no es con el cumplimiento de toda una serie de 
obligaciones en cuanto a titulación, en cuanto a condicio
nes del barco, hay toda una serie de certificados, es una lis
ta realmente interminable; los estudiantes de náutica, yo 10 
fui hace relativamente poco y le confieso que es uno de los 
temas terroríficos que nos pueden poner en los exámenes, 
que es toda la cantidad de certificados que hay que llevar 
en un barco. 

Todo eso, hay las autoridades correspondientes, las de 
Marina y las del Ministerio de Obras Públicas y Transpor
tes, puesto que al tema de transportes o a la determinación 
civil de estas cosas está yendo en los últimos tiempos preci
samente, pero en cualquier caso subsisten las dos autorida
des en cuanto a la petición de estas cosas, están o deben es
tar cumplimentadas por barco, por patrón y por, lógica
mente, propietario y, en el caso de que el barco sea una go
londrina o un barco dedicado a transporte público, lógica
mente en mayor medida todavía, debe de estar -como digo
legitimado y legalizado ante las autoridades correspondien
tes; no parece que sea lo correcto que unas personas que 
son funcionarios o personal contratado por ICONA en 
unas "zodiacs" sean las más adecuadas para reclamar todo 
esto. 

Después, sigue más adelante el Plan rector de uso y 
gestión y habla de los permisos de navegación. Los permi
sos de navegación, temporalmente y en tanto este Plan no 
estaba aprobado se concedían, como aquí efectivamente se 
ha dicho, incluso en la tribuna por otro portavoz, se conce
dían durante el período de verano, de junio a septiembre, 
por un período de dos meses y el resto del año por un perí
odo de ocho meses. Desgraciadamente el Plan rector de 
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uso y gestión restringe eso también; los dos meses los con
vierte en uno y los ocho mesas los convierte en tres, el Plan 
rector de uso y gestión elaborado por el Patronato, al que 
usted recomienda que sea el órgano adecuado para enten
der de la libre navegación y fondeo. 

Fíjese usted, porque le podría seguir leyendo pero creo 
que no vale la pena ser interminables, hasta qué punto lle
ga este Plan rector de uso y gestión, a ir en contra de la na
vegación deportiva en las aguas de cabrera, que prohibe, 
por ejemplo, taxativamente, depositar basuras en la isla, en 
los elementos dispuestos al efecto y pagando 10 que hubie
ra que pagar, porque algunos representantes, yo estoy en el 
Patronato e hicimos el comentario de que era fácil que un 
barco llegara a cabrera, fondeara, tuviera basura a bordo, 
usted conoce perfectamente lo que es un barco, de un bar
co de pequeña dimensión estoy hablando, no lógicamente 
un gran yate, en el cual enseguida la basura que normal
mente se compone fundamentalmente de restos orgánicos, 
de restos de comida, empieza a pudrirse y a producir olo
res; parece lógico que, naturalmente pagando la correspon
diente tasa, el usuario, en definitiva, del barco que fondea 
en el puerto de cabrera tuviera la oportunidad de deposi
tar ahí su basura, no lo permite el Plan rector de uso y ges
tión. 

Basta con estas pinceladas para darle a usted una idea 
de por donde van las cosas en el Plan rector de uso y ges
tión. ¿Cree usted, sinceramente, que quienes realmente es
tán en este momento en contra de la Ley de cabrera, las 
personas -como digo- y las entidades que se agrupan en tor
no a la navegación deportiva, cree usted que quedarían sa
tisfechas con un texto como éste? ¿Cree usted que lo que
darían quienes han firmado para presentar aquí la iniciati
va o la modificación de la Ley de iniciativa popular? Yo 
creo que no, yo insisto en ver en esto una absoluta buena 
voluntad por su parte, y créame que además sería muy bue
no que llegáramos todos a un acuerdo, pero desgraciada
mente este camino que usted propone es, a nuestro juicio, 
insuficiente. 

Es verdad que usted trata de corregir eso aumentando 
la capacidad de la Comunidad Autónoma que, lógicamente, 
es mucho más receptiva a las peticiones de los sectores ná
uticos y de los sectores que pusieron en marcha esta inicia
tiva popular, es lógico que si tuvieran más peso dentro de 
los órganos de gestión o de consulta del Patronato, en defi
nitiva, y en su caso del órgano gestor, de ICONA, és lógico 
que si efectivamente tuviera más peso la Comunidad Autó
noma se escuchara mejor o se estuviera en mejores condi
ciones de escuchar las demandas de estos sectores. 

Pero claro, eso usted lo propone por dos caminos que 
a mi no me parecen que sean tampoco los más adecuados. 

El primero que propone usted es el tema de la delega
ción de competencias de ICONA en la Comunidad Autó
noma, bien, que efectivamente se contemplaba en la Propo
sición de Ley que aprobamos aquí todos por unanimidad; 
pero no era la figura clave, la figura clave era la que se con
tema creo recordar que era en el artículo 7, en la cual noso
tros proponíamos, esta cámara en su conjunto, por unani-

midad, proponía la creación de una comisión mixta; esa co
misión mixta tenía la finalidad de asegurar la debida coor
dinación entre el Govem de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares y el Instituto Nacional para la Conserva
ción de la Naturaleza, que estaba integrada por dos repre
sentantes de ambas administraciones, era una comisión, 
pues, paritaria, juntamente con el director conservador, 
que tendría voz pero no voto. Esta comisión, que era una 
comisión, en definitiva, destinada, aquí lo dice en este artí
culo 7, a entender sobre todos los problemas que surgieran, 
era así una comisión en la que se podía confiar que la voz 
de los sectores náuticos y de cualquier otro tipo de la Co
munidad Autónoma estuvieran verdaderamente represen
tados. La simple delegación de ICONA en la Comunidad, 
que es una posibilidad que, en todo caso, efectivamente, es
taría abierta, pero que lógicamente no obliga en absoluto a 
ICONA o, en definitiva, al Gobierno del Estado a realizar
se. 

La otra propuesta que hace usted es la de constituir un 
patronato en el cual hubiera una representación paritaria, 
ya digo que, a nuestro juicio, no garantizaría suficiente
mente la voz de la Comunidad en la intervención o en la 
gestión del parque. 

De todas maneras otro portavoz le ha dicho que quizá 
este tema llevado en forma de enmiendas parciales a la co
misión pues pueda ser objeto de un estudio más atento y 
nosotros estamos dispuestos a entrar en la búsqueda preci
samente de esa paz en torno a cabrera, que me parece fun
damental y a ese acuerdo generalizado en torno a cabrera, 
que nos parece fundamental y que nosotros hemos buscado 
siempre; digo que en comisión quizá podamos entre todos 
hacer una redacción que, efectivamente, pudiera ser sus
ceptible de ser otra vez aprobada por la unanimidad de la 
cámara. 

Nada más que para acabar, casualmente -créame- tenía 
en la carpeta de cabrera, en una de las carpetas de Cabre
ra, porque tengo un montón ya, porque efectivamente este 
tema lo hemos discutido aquí muchas veces, pero curiosa
mente tenía en una un artículo periodístico también y se lo 
quería comentar porque usted nos ha leído aquí uno de un 
señor que era marino mercante y que, en definitiva, venía a 
mantener la tesis de que las embarcaciones de tipo deporti
vo contaminaban extraordinariamente, pero yo no sé, se lo 
recomiendo y si quiere luego se lo dejaré, si ha leído usted 
un artículo que apareció después, de otro señor dedicado o 
practicante de la navegación deportiva, pero perfecto cono
cedor también de la navegación mercante, en el cual empie
za a contarnos, aparte de su amor por cabrera y nos detalla 
algunas actuaciones, entre otras alguna muy curiosa, como 
es la plantación de un pino que durante bastantes años iba 
a regar con su familia, etc., cosas que demuestran el cariño, 
el cuidado con que este hombre habla del tema, pues des
pués se refiere a toda una serie de cosas sobre las flotas co
merciales y pesqueras y la contaminación que esas flotas 
producen; no se 10 vaya reproducir si quiere -como digo
luego se lo dejo porque no lo conoce usted, es interesante 
leer lo que dicen unos y 10 que dicen otros. 

Yo en definitiva creo que la flota mercante, la flota 
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pesquera, la flota deportiva, todas ellas, como en definitiva 
están gobernadas y utilizadas por personas, pues en ellas 
pasa lo que pasa en absolutamente todas partes donde hay 
personas, las hay mejores y las hay peores, las hay más cui
dadosas con el entorno, más concienciadas en los aspectos 
de defensa y de conservación de la naturaleza y las hay me
nos concienciadas. Yo creo, lo dije aquí el día que toma
mos en consideraciÓn la Proposición de Ley de iniciativa 
popular, yo creo que lo que no podemos en absoluto es to
mar el rábano por las hojas y que porque haya personas, 
sea en la flota que sea, o sin ninguna flota, desde otros ele
mentos, que se dediquen a ensuciar, a estropear y a conta
minar la naturaleza, de ninguna manera podemos hacer eso 
extensivo, ni mucho menos castigar a todo un colectivo, a 
todos unos colectivos extraordinariamente respetuosos y yo 
diría que, más que respetuosos, cariñosos con la naturaleza 
y, en este caso concreto, con la isla de Cabrera. Nada más, 
muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Pel torn de replica, té la 
paraula la Sra. Vadell. 

LA SRA V ADELL 1 FERRER: 

Moltes gracies, Sr. President. En primer lloc agrairé a 
tots els portaveus deis diferents grups l'afecte amb el qual 
han tractat aquest tema y les deferencies que han tingut 
quan han vist que realment anavem nosaltres de cara a un 
consens i que volíem realment la pau per a Cabrera. Aquí 
veim que torna a haver dues postures molt diferenciades. 
Nosaltres no hem vingut a tirar a terra la llei que esta apro
vada pel parlament de Madrid i tampoc no hem vingut a 
defensar els navegants que presentaren una llei per iniciati
va popular, pero aquí veim que les postures tornen a estar 
diferenciades, uns cap a un caire i els aItres cap a l'altre. 
Nosaltres volíem una solució intermitja que, si llegim amb 
una mica d'atenció les nos tres proposicions, es pot veure 
que nosaltres ens pensavem que seria possible el consenso 
Ens tornam a quedar tots soIs amb aquest tema com amb 
molts d'altres, i esperam que Cabrera no continuI perdent 
com ha continuat perdent fins ara. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Hi ha intervencions en torn de 
contrareplica? No hi ha intervencions, en conseqüencia 
passarem a la votació de l'Esmena a la totalitat amb text al
ternatiu número 2787, del Grup Parlamentari PSM i EEM. 

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 volen po
sar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

El resultat ha estat 5 vots a favor, 51 en contra, 3 abs
tencions. En conseeqMncia, queda rebutjada l'Esmena a la 
totalitat amb text aIternatiu número 2787. 

Y.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ DE 
LA PROPOSICIÓ DE LLEI RGE NÚM. 3093/92, PRE
SENTADAPEL GRUP PARLAMENTARI PP-UM, RE
LATIVAA MODIFICACIÓ DE DETERMINATS ARTI
CLES DE LA LLEI 1/91, DE 30 DE GENER, D'ESP AIS 
NATURALS I DE REGIM URBANíSTIC DE LES ME
ES D'ESPECIAL PROTECCIÓ DE LES ILLES BALE
ARS. 

EL SR. PRESIDENT: 

En aquests moments, arribat aquest punt de l'Ordre 
del Dia, d'acord amb l'article 68.1 del Reglament, fent ús 
de la facultat que el dit article em dóna, faig la proposta al 
PIe d'aquesta cambra de modificar, alterar, l'Ordre del Dia 
d'avui en el sentit d'ajornar i en conseqüencia retirar de 
l'Ordre del Dia d'avui el debat de presa en consideració de 
la Proposició de Llei número 3093, del Grup Parlamentari 
PP-UM, relativa a modificació de determinats articles de la 
Llei 1/91, de 30 de gener d'espais naturals i de regim urba
nístic de les arees d'especial protecció de les Balears. 

Abans de passar a la votació d'aquesta proposta entenc 
que reglamentariament hi ha dues possibilitats: en primer 
lloc passar directament a la votació i donar lloc a un torn 
d'explicació de vot amb posterioritat, que seria el que mar
ca l'anicle 91 del Reglament abé fent una altra interpreta
ció, a que també cap donar lloc, en primer terme, a un torn 
de fixació de posicions per a cada un deIs grups parlamen
taris. Donat que hi ha precedents en aquesta casa d'haver
se duta a terme una votació en aquest mateix sentit i en 
aquest precedent es va donar lloc a un torn de fixació de 
posicions, donaria, en conseqüencia, també, per continuar 
la costum, un torn de fixació de posicions de cinc minuts 
per a cada grup parlamentario 

En conseqüencia, el que deman és que es pronunciln, 
que fixin posició sobre la proposta que fa la presidencia 
d'aquesta cambra d'alterar l'Ordre del Dia d'avui en el sen
tit d'eliminar d'ell i ajornar la proposta de presa en consi
deració de la Proposició de Llei 3093/92. Pel Grup Parla
menari MIXT, té la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President. Bé, jo entenc que si la presiden
cia ha pres la decisió d'ajornar aixo tendra els seus motius, 
que jo conec en aquest moment precisament per la presi
dencia a pesar que en la premsa d'avui ho he llegit, he tin
gut oportunitat de llegir-ho i, per tant, naturalment, crec 
que és correcte perque els seus motius tindra per prendre 
aquesta decisió, per ajornar-ho, s'enten. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord, Sr. Vidal. Pel Grup PSM i EEM, té la paraula 
el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. El nostre grup parlamentari 
considera absolutament ina~ptable la proposta a aquesta 
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cambra ja que, de fet, el que caldria, entenem nosaltres, és 
complir el que diu l'article 128.2 del Reglament del Parla
mento El 128.2 diu: "Una proposició de llei podnl ser retira
da per qui l'hagi proposada si la iniciativa de retirada es 
produla abans que per part de la cambra s'hagi adoptat l'a
cord de prendre-Ia en consideració. Si la proposició de llei 
havia estat presa en consideració la retirada només sera 
efectiva si l'accepta el PIe de la cambra." Entenem nosaltres 
que, d'acord amb els dos escrits que ha presentat el Grup 
Parlamentari PP-UM a aquesta cambra, amb data, ens pa
reix, d'avui i que hem conegut fa ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Serra, el que estam fent és fixar la posició en rela
ció amb la proposta de la presid~ncia d'aquesta cambra en 
virtut de l'aplicació de l'article 68. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí, gracies, Sr. President. Estam en contra de l'aplica
ció d'aquest article, de la proposta de presid~ncia, en tant 
que nosaltres entenem que hi ha un ordre del dia convocat, 
amb un plenari convocat, i que del que es tracta és que es 
retiri una proposició de llei presentada incorrectament i 
tramitada, entenem nosaltres, per la Mesa pero que no hi 
ha garanties perqu~ sigui tractada en aquest plenario Per 
tant, hi estam en contra. Cal que es retiri la Proposició de 
Llei per part del PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Obrador, té la paraula. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

El nostre grup hi esta, evidentment, d'acord perque en
tenem que aquesta pro posta el que fa és estalonar i donar 
suport al nostre recurs que, precisament, en el seu moment 
férem per considerar que aquesta llei no venia suficient
ment documentada i presentada perque es considenl a tra
mito Per tant, entenem que el fet que avui no sigui debatu
da és positiu perque entenem que s'ha de tomar a qualifi
car aquesta llei i, arnés, entenem que aconsellariem que es 
tomas a comen~r de zero i anuHar aquesta presentació 
per tomar-se a qualificar. Per tant, votarem a favor de la 
proposta. 

EL SR. PRESIDENT: 

El Grup PP-UM, té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Yo quiero aclarar que estamos 
completamente de acuerdo con la propuesta que hace el 
presidente de aplazamiento de esta Proposición de Ley. En 
este sentido yo quiero decir que me había dirigido, como 
portavoz del Grupo PP-UM, solicitando ese aplazamiento 
al presidente y a la Mesa y, en definitiva, que se debatiera 
ante el Pleno como reglamentariamente debe ser. 

Nuestra Proposición de Ley sobre modificación de la 
de espacios naturales fue presentada completa, con una do
cumentación escrita ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. González Ortea, la fixació de posicions és en rela
ció amb la proposta que ha fet la presidencia a la cambra. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Sí, Sr. Presidente, pero estoy tratando de explicar cuál 
es la razón por la que vamos a apoyar la proposición que la 
presidencia hace, la razón creo que debemos justificarla. 
Supongo que fijar la posición no significa simplemente va-. 
mas a votar sí o vamos a votar no, tendremos que explicar 
por qué vamos a votar sí, en este caso, o en su caso por qué 
íbamos a votar no. 

EL SR. PRESIDENT: 

És a dir, el que no es pot fer és obrir un debat sobre 
aquesta qüestió, principalment quan es tracta d'una pro
posta de presidencia i tenint.en compte que el president no 
pot entrar tampoc en el debato Per tant, entenc que és pu
rament una fixació de posició en relació amb la proposta 
que jo he fet i així com a altres portaveus que han volgut 
incidir sobre temes que no venien al cas els he cridat a la 
qüestió, en aquest cas també a vosté el crit a la qüestió. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Bien, conforme, Sr. Presidente. No sé, no he entendido 
muy bien entonces qué es lo que entra en debate, porque 
yo no he entrado en debate con ningun otro portavoz, he 
estado explicando cuál era la postura por la cual nosotros 
habíamos pedido el aplazamiento. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. González Ortea, el que esta en discussió és la pro
posta meva, la pro posta que ha fet la presid~ncia a aquest 
PIe d'alterar l'Ordre del Dia, no cap altra pro posta. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Sr. Presidente, bien, de acuerdo, estamos conformes 
con su proposición. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord, Sr. González Ortea. Sr. Alfonso, per qu~ em 
demana la paraula? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, només per un aclariment, Sr. President. És retirada 
de l'Ordre del Dia, només? 

EL SR. PRESIDENT: 

És alteracíó de l'Ordre del Día d'acord amb l'article 68 
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del Reglament, jo pregaria al Sr. Secretari segon, Sr. Moll, 
faci lectura de l'artiele 68.1 del Reglament perque quedi 
constancia del que farem. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Artiele 68.1: "L'Ordre del Dia del PIe pot ser alterat 
per acord d'aquest a proposta del president o a petició d'un 
grup parlamentari o d'una cinquena part deIs membres de 
lacambra." 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MolI. Votarem la proposta de presidencia. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 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. 

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

54 vots a favor, 5 en contra, cap abstenció. En conse
qüencia queda aprovada la proposta de presidencia i alterat 
l'Ordre del Dia en el sentit que havia esmentat amb ante
rioritat. 

VI.- INFORME DE LA COMISSIÓ DE L'ESTATUT 
DELS DIPUTATS SOBRE INCOMPATIBILITATS 
DELS DIPUTATS HONORABLES SRS. FRANCESC 
ANTICH 1 OLIVER, MARIA ANTÓNIA V ADELL 1 
FERRER 1 JOAN B. GOMILA 1 BARBER. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al darrer punt que és informe de la Comissió 
de l'Estatut dels Diputats sobre incompatibilitat dels Dipu
tats Honorables Srs. Francesc Antich i Oliver, Maria Anto
nia Vadell i Ferrer i Joan Bosco Gomila i Barber. Té la pa
raula el secretari segon, Sr. Moll, per fer lectura de l'infor
me. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

"Estudiades les deelaracions presentades per la Dipu
tada Hble. Sra. Maria Antonia Vadell i Ferrer i pels Dipu
tats Hbles. Srs. Francesc Antich i Oliver i Joan Bosco Go
mila i Barber, als efectes d'examen d'incompatibilitats a 
que fa referencia l'apartat segon de l'article 7 del Regla
ment de la cambra i vist l'artiele 5 de la Llei 8/86, electoral 
de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, aquesta 
Comissió resol d'informar a la cambra que la Sra. Diputada 
i els Srs. Diputats esmentats no estan subjectes a cap tipus 
d'incompatibilitats per a l'exercici del seu carrec." 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Puc considerar aprovat per assenti
ment aquest informe? Queda, dones, aprovat per assenti
ment. Conelos l'Ordre del Dia s'aixeca aquesta sessió. 
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