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1.- PREGUNTES: 

1) RGE núm. 3373/92, presentada per la Diputada Sra. Encarna Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
amb la formulació següent: 
liTé coneixement el Conseller de Cultura, Educació i Esports de l'incompliment per pan del Consell Insular d'Eivissa i 
Formentera de la Llei de normalització lingüística?" 

2) RGE núm. 3372/92, presentada pel Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, amb la formula
eió següent: 
IIAmb quin criteri són seleecionats e/s autors i obres a l'hora d'ubiear grups eseultorics a les zones ajardinades de les 
autopistes i altres vials a carree de la Comunitat Autonoma?11 
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3) RGE núm. 3375/92, presentada pel Diputat Sr . Damit1. Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, amb la formula_ 
ció següent: 
"Per que la Conselleria de Cultura, Educació i Espons, responsable de la normalització lingüística de la llengua catalana 
a les llles Balea.rs, admet que la Direcció General d'Obres Pl~bliques de la Comunitat Autónoma anuncií' la inauguració de 
la denominada al/wpista Palma-Inca, Tram n, mizjanf al1l anuncis als mitjans de comunicació vehiculats exclusivamenc en 
caslellii?" 

4) RGE núm. 3532/92, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquels, del Grup Parlamentari PSM I EEM, amb la 
formulació següent: 
"Per quines raons la Conselleria d'Agriculcura ha informal favorablement el projecte de camp de golf de Puntiró al terme 
municipal de Palma?" (Pos posada) 

I/.- INTERPELLACIÓ: 

1) RGE núm. 3383/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política general de transpons de mercade
ries. 

II/.- MOCIÓ: 

1) RGE núm. 3522/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a política del Covern en materia de promoció 
i rehabilitació d'habitatges, derivada de la Interpel-lació RGE núm. 3041/92. 

IV.- PROPOSICIONS NO DE LLEl: 

_ 1) RGE núm. 2563/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a cessió del 15% de l'IRPF. 

2) RCE núm. 2564/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a accessibilitat dels minusvalids al transpon 
discrecional. 

3) RGE núm. 2658/92, presentada pel Crup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a exercici de les competencies en materia 
d'ordenació farmaceulÍca. 

1.1) PREGUNTA RGE NÚM 3373/92, PRESENTA
DA PER LA DIPUTADA SRA. ENCARNA MAGAÑA 1 
ALAPONT, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Co
menc;am la sessió plenaria d'avui. Com és habitual, el pri
mer punt correspon a les preguntes, i comenc;arem amb la 
3373/92, que formula la Diputada Sra. Encarna Magaña i 
Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa in
compliment per part del Consell Insular d'Eivissa i Formen
tera de la llei de normalització lingüística. Té la paraula la 
Sra. Encarna Magaña i Alapont. 

LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Sí. Gracies, Sr. President. La Llei de normalització 
lingüística, dins eIs seus articles 6, 7, 8 i 9, diu que el cataIa, 
com a !lengua propia de la comunitat, també ho és deIs 
conse!ls insulars; i també diu que els consells insulars ¡les 
corporacions locals han de regular l'ús de la llengua catalana 

a l'ambit de la seua competencia, d'acord amb els prin
cipis i les normes d 'aquesta llei. 

A pesar de tot el que he dit, el Consell Insular 
d'Eivissa i Formentera, després de més de sis anys d'a
provació de la Llei de normalització no ha fet encara un 
reglament d'ús de la nostra llengua. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Magaña, podria repetir la seva interven ció, 
perque pel que sembla no s'ha pogut sentir. 

LA SRA. MAGAÑA: 

Tornaré a comenc;ar, a pesar que avui no .. . 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec als diputats que guardin silencio 

Té la paraula, Sra. Magaña. 
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LA SRA. MAGAÑA: 

Gracies, Sr. President. La Llei de normalització 
rngüística, dins el seus articles 6,7,8 i 9, diu que el cataUt , 
lo.fl1 a lIengua propia de la comullitat, també ho és deis 

e onsells insulars; i també diu que els consell insulars i les 
e , I orporacions loca l han de regular I'us de la !lengua cata ana 
~ I'ambit de la seua competencia, d'acord amb els príncipis 
i les normes d'aquesta Jlei. 

A pesar de tot el que he dit, el Consel] Insular d'Ei
vi5sa i Formentera, i després de més de sis anys de l'aprova
ció de la Llei de normalització no ha fet encara un reglament 
d'Ú5 de la nostra llengua, i de manera reiterada continua 
incomplint-la, amb actes de plenari del propi Consell en 
castella, actes de comissions, decrets de Presidencia, propos
tes d'acord, etcetera, etcetera; la qual cosa és molt preocu
pant i fa que l'ús de la nostra llengua estigui en desavantatge 
respecte a l'ús de la llengua castellana a l'illa d'Eivissa. 

És per tot aixo que jo Ji demano al Sr. Conseller si té 
coneixement de l'incompliment per part del Consell Insular 
d'Eivissa i Formentera de la Llei de normalització lin
güística. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sra Magaña. Té la paraula el Sr. Conseller 
de Cultura per respondre. 

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

Amb el seu permís, Sr. President, Sra. Magaña. La 
pregunta té un interes important per a aquest conseller; i jo 
cree que de qualque manera li he de contexutalitzar-la, i el 
primer que s'ha de dir és que ens trobam amb un defecte, 
que ens hi trobam habitualment, i és que la pregunta és molt 
concreta, parla d'incompliments per part del ConsellInsular; 
i llavors s'especifica a veure si el conseller té coneixement 
d'aquests incompliments. Llavors, quan voste fa la pregunta 
aquí, és quan fa una serie de comentaris que ens assenyalen, 
ens diuen en que és que voste pensa que es fan o que es 
COmeten aquests incompliments. 

Jo li he de dir que aquest és un tema amb una certa 
delicadesa, o que s'ha de tractar així, perque hi ha un ambi
ent generalitzat, al qual vostes també participen, en el sentit 
que els consells insulars han de ser autentics protagonistes. 
Aixó vol dir que, i un poc en la Hnia que hi va haver en el 
debat que hi va haver en aquesta Cambra em pareix que va 
ser la setmana passada sobre les transferencies de com
petencies de Cultura als consells insulars, que efectivament 
la figura deIs consells insulars i el seu funcionament, i amb 
Un tema tan important com aquest, han de tenir una perso
nalitat i autonomía propia de forma extraordinaria. Ara 
pareix que amb aquesta pregunta s'intenta que de qualque 
Ihanera hi hagi un tutelatge per part del Govern. 

b 

Jo no estic d'acord amb que hi hagi d'haver un 
tutelatge per part del Govern, si bé és possible, necessa
ri i logic que hi hagi un tutelatge de caire més aviat 
polític i institucional. I amb aquest sentit, jo crec que 
hem de manifestar que els consells insulars n'hi ha tres, 
són tres consells insulars, i sobre aquest tema cadascun 
d'ells té un plantejament una mica diferent en definitiva 
en relació a les diferents sensibilitats que hi ha a cada un 
deIs tres consells insulars en relació, en definitiva, al 
plantejament o a la situació sociologica de les illes, de 
cada una de les tres, en relació a aquest tema. 

En conseqüencia, el que ha de dir el conseller 
és que la Llei de normalització lingüística efectivament 
s'ha d 'acomplir. Farem un esfor~ i no ens consta que hi 
hagi cap incompliment institucional per part del Consell 
Insular. 

EL SR PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Conseller. Vol la paraula, Sra. Ma
gaña? Té la paraula. 

LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Gracies, Sr. President. Jo voldria dir al Sr. Con
seller que la practica parlamentaria -com que voste és 
un conseller nou- efectivament la pregunta és una, pero 
abans de fer la pregunta tots els diputats intentam donar 
una exposició de per que arribam a fer aquesta pregunta 
en aquesta Cambra. I jo li puc dir, com a consellera del 
Consell d'Eivissa i Formentera, que ho sóc, que sí s'in
compleix la Llei de normalització lingüística, i que a 
més s'incompleix des de fa sis anys, perque no té un 
reglament d'ús de la llengua, com el tenen altres ajunta
ments de l'illa d'Eivissa. 

Per tant, li demanaria que des d'aquesta conse
lleria, ja que es fan campanyes de normalització lingüís
tica, s'intentas com a mínim que les institucions també 
les acomplissin. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Magaña. Vol tornar afer ús de la 
paraula el conseller? 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDU
CACIÓ I ESPORTS (Bartomeu Vidal i Pons): 

Sí, Sr. President. Gracies. He de dir diverses 
coses. El Consell compta amb un tecnic superior que 
acompleix les funcions d'assessor lingüístico Tots els 
anuncis institucionals i totes les actes del Consell Insular 
estan redactades íntegrament en cataR 

També el Consell participa a la Comissió de 
Normalització Lingüística d'Eivissa i Formentera i 
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col·labora també habitualment a la campanya de normalitza
ció lingüística. 

El funcionaris del Consell també reben unes classes 
de cata}¡l organitzades per la propia institució, i el Consell 
subvenciona un programa setmanal de Radio Popular que es 
realitza íntegrament en catala. 

Si voste es refereix al reglament intern de normalit
zació lingüística o reglament d'ús, hem de dir que efectiva
ment pareix que aixo no s'ha fet, no s'ha realitzat. El que sí 
fara aquest conseller és demanar que es faci, i en qualsevol 
cas, en virtut d'una sensibilitat, de la qual participam tots, 
haurem de quedar a la voluntat política del Consell Insular 
d'Eivissa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Abans de passar a la segona 
pregunta, vull fer l'observació, tant al que demana com al 
que contesta, que el temps ffiaxim que hi ha és de cinc mi
outs, i es computa per traros de dos minuts i mig; i el Regla
ment m'obliga, una vegada transCOlTegul els cinc minuts, a 
llevar la paraula i passar a la següent pregunta, amb la qual 
cosa jo demanaria que es fes un esfor!r d'abreviació tant per 
part de qui demana com per part de qui contesta. 

1.2) PREGUNTA RGE NÚM. 3372/92, PRESENT A
DA PEL DIPUTAT SR DAMIA PONS I PONS, DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

La segona pregunta és la 3372/92, que formula el 
Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari Soci
alista, relativa a criteris de selecció d'escultures a les zones 
ajardinad es. Té la paraula el Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. Conse
ller, com vostes saben, les autopistes i autovies no només 
són elements que tenen la funcionalitat de facilitar els trans
ports, les comunicacions, sinó que també són elements es
tetics, estetics d'una segona naturalesa, que van acompanyats 
de zones ajardinades, arees que queden entre e1s diferents 
vials, i on s'ubiquen determinats elements artístics, com 
poden ser grups escultorics. 

La veritat és que a Mal10rca ja dujm bastants de 
quilómetres d'autovies. S'han ubicats aquests grups en aques
tes arees que he dit abans' peró no ens consta que hi hagi un 
criteri de selecció rigorós. Els artistes el 'aquestes illes no se 
sen ten haver estat cridats per cap tipus de concurs i ens 
agradaria que el Sr. ConselLer de Cultura, que té la respon
sabUitat de no només de tots els elements culturals que bi ha 
dins la se va area estricta, sioó en general a les IIIes BaJears, 
ens digués quins criter is se segueixen a ¡'hora de seleccionar 

aquests grups escultorics, si és que n'hi ha; i si no n'hi 
hagués, que ens explicas les raons. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el Sr. Conseller 
per respondre. 

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

Sr. President, Sr. Pons, en virtut d'un criteri 
establert dins el Govern ja fa molt de temps, aixo ve de 
bastant lluny, les obres aquestes que es posen a les zones 
ajardinades d'autopistes i vials, són escollides i prepara
des per la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del 
Territori que ja a tot el que és el pla general de ['obra, 
inclou aquestes obres, inclou aquestes inversions en 
obres artístiques; i és la ConseIleria d'Obres Públiques 
i Ordenació del Territori que pren la decisió i que té els 
criteris. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President senyores i senyors diputats, els 
falcons fias i tot teneo criteris artístics, parehe. Li vaig 
dir gue tendria ocasió de comprovar-ho, i me pareix que 
Ji bauré de recordar d'una manera periódica. No és que 
sigui dolent, simplement és que estic constataot uns fets. 

Sr. ConseIler, voste té la responsabilitat de la 
cultura a les IIles Balears. No val ser reivindicatiu només 
davant Madrid. S'ha de ser gelós de la propia compe
tencia a davant al tres arees, encara que hi hagi falcons. 
1 voste, el que passa és que dins aquella area no Ji do
nen lloc. 

La Conselleria d 'Obres Públiques i Ordenació 
del Territori no té uns criteris clars a 1 'hora de seleccio
nar grups escultorics. No fa cap tipus de concurso Ho 
assigna d'una forma amiguista. El Sr. Salamanca, s'in
formi deIs seus antecedents, proximitat amb uns deter
minats grups ideologics, amb determinades creences fins 
i tot de tipus ... no direm el nom per no ofendre sensi
bilitats. Aquests són els criteris. 

Sr. Conseller, a voste li co¡'¡oquen dins una area 
que no és d'Obres Públiques, és de la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears, uns determinats grups esculto
rics sense cap tipus de criteri que signifiquen, a més del 
criteri amiguista, una marginació deis artistes de les Illes 
Balears. 1 d'aixo, Sr. ConseIler, periodicament Ji dema
narem comptes. Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tronar afer ús de la paraula 
el Sr. Conseller? Té la paraula. 

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

Moltes gracies Sr. President; moltes gnlcies, Sr. 
pons, perque veig que voste acompleix el que li vaig dema
nar el primer dia, i és que habitualment em recordi que sóc 
jo quí s'asseu al Govern. 1 a més d'aixo, també li he de dir 
que m'ha semblat una mica curiosa la seva intervenció, en 
allo que no era la seva intervenció, vull dir; avui voste troba 
que jo sóc poc gelós, i fa un parell de dies des d'aquesta 
tribuna em va dir que jo era super gelós de les meves compe
tencies. No, senzillament hi ha un criterí de govern, el criteri 
de govern aplicat fins ara és aquest, i aquest conseller es 
pensara i decidira si és necessari canviar aquest criteri. Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.3) PREGUNTA RGE NÚM. 3375/92, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. DAMIA PONS 1 PONS, DEL 
GRUP P ARLAMENT ARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

La següent pregunta és la 3375/92, que formula el 
Diputat Sr. Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, relativa a normalització lingüística a l'ambit del Govern 
de la CAIB. Té la paraula el Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. Conse
ller, la normalització lingüística de la llengua catalana a les 
Illes Balears hauria de ser un fet general, no a arees norma
litzades i arees que en visquin al marge. Per tant, no hi ha 
conselleries normalitzades i conselleries anomales; aixo si la 
Comunitat funcionas bé. 

1 una altra vegada haurem de passar a histories de 
falcons, capítol 2. Direcció General d 'Obres Públiques, 
anunci d'una gran obra, una obra meravellosa, que és l'auto
via Central de moment fins a les proximitats ele Consell . 
Anunci als ciutadans d 'aquesta autovia, en castella; reducció 
del catala a una llengua purament emblematica: "Conselleria 
el Obres Públiques i Ordenació del Territor ill els missatges 
que havien als ciutadans, en castella. És a d iJ·, que la llengua 
~lI ncjona l , la !lengua real, la !lengua practica, no és la oficial 
I propia de la Comunitat Autónoma, és l'altra, és la de sem
pre. 

=--

Per aixo, Sr. Conseller, la veritat és que no 
sabem si feia falta tanta autonomia. Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el Sr. Conseller 
per respondre. 

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

Moltes gracies, Sr. President, Sr. Pons, si fa falta 
o no tanta autonomia, voste és el més indicat per expli
car-nos-ho. En materia de toponímia la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports manté des de fa temps un 
dialeg molt ample amb la Conselleria d'Obres Públiques 
i Ordenació e1el Territori, un dialeg fruit ele les sensibili
tats que existeixen al nostre país, i que ni a aquest go
vern i a la majoria que el representa, ni a la seva oposi
ció, representada en aquest cas en aquesta pregunta per 
voste, podem negar. Ni jo, ni voste. 

1 dins el fruit d'aquest dill.1eg entre sensibilitats, 
tradult de qualque manera en dialeg entre conselleries, 
no negarem que hi ha dístintes sensibilitats en distintes 
conselleries, aixó no ho negarem, voste tampoc ho pot 
negar, com no pot negar que dins el seu partit també hi 
ha sensibilitats diferents. Doncs aquí hi ha hagut un 
dialeg i de fet gracies a aquest dialeg i gracies al fet que 
dins el Govern s'esta fent un esfor<;, i moltes persones 
d'aquest govern han fet un esfor<; que históricament es 
podra estudiar perfectament, ha canviat aixo. 

El topónims sorgits del departament de carrete
res s'adeqüen als fixats pel Decret de toponímia núme
ro 36/88, de 14 d'abril; i el 61/90, de 31 de maigo Exem
pie d'aixo és la senyalització del tram 1I de l'autopista 
Palma-Inca. Perfecte, tot i que la incivilitat d'uns quants 
ha esborrat, com dissortadament és habitual, alló que 
era una forta empenta per part de la normalització 
toponímica. Davant aquesta explícita actitud d'Obres 
Públiques, de difondre sense embuts la toponímia ofici
al, el fet que l'anunci de la inauguració fas publicat a la 
premsa en castella em sembla alló que diuen un mal 
menor. És un anunci d'un día, davant una senyalitzacíó 
d 'amplíssima difusió i que quedara per sempre. 

Tanmateix, reconeixem que la situació no és 
óptima, ni de bon tras, i que per aixó continuarem a
quest dialeg iniciat per la meya antecessora. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la 
paraula el Sr. Pons? Té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 



Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. Conse
lJer, bé, ja hem reconegut que la Conselleria d'Obres Públi
ques i Ordenació del Territori en materi~ lingüística -les 
altres, no és el moment- és un mal menor. Es un mal menor 
perque és un Gibraltar castel lan itzador i castellanitzant que 
es nega a compli r la normaJitució lingüística. 1 logicament 
que els toponims han d'estar correctes. D aixo no en poden 
fer bandera. Aixo és una norma d ús general. Pero el funcio
nament d'aquesta conselleria amb edicions, amb llibres desti
nats als infants -ho recordi, l'altre dia- ignora que hi ha una 
llei de normalització lingüística. 

I jo no die que s'hagi de practicar UD monoüngüisme 
catala, Aixo no hem dit mal. Que hi ha realitats sociologi
ques que a vegades poden acon eUar un detel-minat ús d'un 
altre idioma. Bé, un dia, quan e1s europeus hagin de votar, 
utilltzarem l'allgles i l'alemany també, traquiI-lament, els 
mateixos partits que som aquí. Fins i tOl partits de caire 
nacionalista i voste ho comprovara. 

Pero a una cosa que és un elernent constatant que 
es fa servir per arribar als ciutadans continuadament en 
castella, Sr. Conseller, procuri que aquesta sensibilitat que J,i 
ha castellanitzadora dins la Conselleria d'Obres Públiques i 
Ordenació del Territori, si pot, la faci canviar perque no 
s'adapta a la llei aprovada per aquest Parlament. No s'acom
pleix la Llei de normaützació lingüística. És bo que s'hagi 
reconegut que hi havia un mal menor. Que es curio 

EL SR PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Pons. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Conseller. Té la paraula. 

ELSR CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Vida1 i Pons): 

Sí, Sr. President, moltes gracies. Sr. Pons, em sem
bla realment complicat parlar d'aquests temes, sobretot si el 
CooselIer d'Obres Públiques no hi és, pero jo vull dir, i el 
vull tornar defensar, hi ha un esfor<; extraordinari fet a la 
Conselleria d'Obres Públiques, públicament vulJ reconeixer 
aquest esfor<;. Jo es tic amb aquest esfor<;, estic amb el Con
seller d'Obres Públiques, totalment, amb aquest tema. 

1 s'ha de reconeixer que en aquesta Conselleria hi ha 
unes situacions especials j unes circumstaocies especials, com 
són les qüestions estrictament tecniques que dificulten de 
qualque manera tota aquesta qüestió, com és ara el fet que 
bi hagi tota una serie de funcionaris que 110 són d'aquÍ, i tot 
aixo. 1 a mi em pareix bé que aixo funcioni així. També em 
apareix bé que cada día, pam a pam, anem avan~ant. Aixo 
és la meya proposta i el meu compromís. Gl"acies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.4) PREGUNTA RGE NÚM. 3532/92, PRE
SE TADA PEL DIPUTAT SR. SEBASTIÁ SERRA 1 
BUSQUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM J 
EEM. 

EL SR PRESIDENT: 

La quarta pregunta, la 3532/92, el proposant ha 
demanat a aquesta presidencia que es passi a la essió 
plenaria de dema. Si no hi ha inconvenient, es eurel a 
la sessió de derna. 

II) INTERPEL-LACIÓ RGE NÚM. 3383/92, 
PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCI
ALISTA, RELATIVA A POLÍTICA GENERAL DE 
TRANSPORTS DE MERCADERIES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt, que és el corresponelll a 
la InterpeHació 3383 presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, relativa a politica general de transport de 
mercaderies. Té la paraula, pel grup interpeHant el 
Diputat Sr. Rus, per un temps de deu minuts. 

EL SRRUS 1 JAUME: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. 

Tota una serie de fets fan que el Grup Parla
mentari Socialista presentí a aquesta cambra la inter
peHació sobre política general del Govern de la Co
munitat en transport de mercaderies. Hem fet tota una 
serie de consultes a diferents persones i estaments vin
cu lats als transports en aquestes illes, i sobretot, amb 
atenció especial, pel que fa al transport de mercaderies. 
Per que? Observavem que a pesar de ser denunciats 
repetidament tota una sede de situacions, tota una serie 
de fets encara es continuaven produ¡ot. 

Per exempJe: ens consta que tota una serie de 
veh.icles van carregats amb excés de pes. Aixo produeix 
que molts de vebic1es no passin per bascula. Aixo fa que 
no existeixi control eles de sortida. Aixo fa, eotenem 
nosaltres que el servei d'inspecció de la propia Conse
Heria ja des del port, ja des de la base de sortida puguin 
.... tota una serie de vehic1es pesants surtin amb unes 
condicions que són perilloses fins i tot per a la resta de 
vehicle i per la resta de persones. 

És preocupant -també ho hem observat amb 
dades estaclístiques- la vellura de la flota. Ja aquí el mes 
d'abril es va comentar al Conseller que no creim que la 
Conselleria tengu i un coneixement cert coordinat, UD 

coneixement estadístic coordinat amb la Conselleria 
d'lndústria, de coro esta ['estat de la flota de vehicles 
d'aquesta comunitat autónoma. 
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Aixo, i altres fets com l'intrusisme, no pot ser que 
ortisteS que 'lenel1 vehicles per I'ús de transports de la 

t ra J1SP . el d' . 'bl' . . propia mercadena, ee IQUII1 a transport pu IC I 

se~~ quefers. Es fa necessaria I'exigencia, eviclel1tment de 
al 'ulació adequada per poder e1esenvoJupar el que es cliu el 
1<1 ut " ., 1 f" 1 " sport públic! Aixo a vegac es, 1115 I tot, 1a creat sltuac l-
tra n ls'" , d de lirantesa entre e propls transportlstes, sltuaclOns e 
011S ." h d 11 f' , t , Ige comparauu, sltuaclons que an onat oc lOS 1 to ' a 

~~~lúncies per, jntrllsis~e.' seg~ns I'articl~ e1el Codi Penal el 
321 el infracc¡on admlmstratlves. tambe. 

Nosaltres entenem que per aquests fets hi ha d'haver 
tota una volun~at política d'aturar-ho. De cad~ vegada s'ob-
erva que, fins 1 tot per al transport de determmades merca
~eries, no es prenen les mesures necessaries perque siguin 
transportades amb el mínim de mesures de seguretat. Exem
pIe, no fa gaire, sortint del port, un gran vehiele de moltes 
tones, a la primera volta entrant dins l'autovia tota la carrega 
va anar per terra. Altres vehieles quedaren danyats, tenim la 
sort que no hi va haver persones que sofrissen danys, pero 
n 'hi hagués pogut haver. 

Aixo, que implica? Implica que surten de destí sense 
tenir unes condicions de revisió, unes condicions d'inspecció 
que cree que són competencia d'aquesta conselIeria. No pot 
esser que per carretera et trobis vehieles que donat el seu 
estat, carregat amb excés, creen cues que no són més que un 
perill. 

Hem de saber exactament com podem solucionar 
tata aquesta situació d'aquesta flota. Nosaltres ens pensavem 
que després de la interpel-lació del mes d 'abril, la ConselIeria 
hagllés activat les mesures per tal d'arribar al que ara arriba
rem, que són els pressuposts, els nous pressuposts de l'any 
que ve, per tal de poder justificar un increment substanciós 
en el tema d'inspecció i poder, fins tot nosaltres, donar su
port a determinades mesures. Pero no, nosaltres ens trobam 
davant una situació aquí on la ConselIeria, de cop i resposta, 
fa una suspensió de llicencies, argumentant un excés d'ofer
ta, argumentant no sé que. Jo crec que només té per argu
mentar la petició sectorial d'una associació que li demanava 
expressament la suspensió de llicencies. 1 aixo no esta bé, 
perque en la situació d'aquesta suspensió es fa fios i tot 
preveure el que ens costara, Sr. ConselIer, si es falla contra 
determinats recursos, que ens consta que s'han interposat. 

Jo no sé si recordara, voste em dira que pllC ser una 
~~ca exagerat, pero jo estic conven~ut que quan a la Comis
~10 1i vaig dir que a lo millar fins i tot poden arribar les 
mdemnitzacions a pujar més que el pressupost de la seva 
conselleria em cregui que ho havia demanat, ha havia con
su.ltat. Per tant és preOClIpal1l. Per que? Nosaltres, els soci
alIstes de Balears, consideram que una decisió d 'aquest tipus 
hauria d'haver estat més meditada, que no fas sectaria, que 
no atropeUas drets deIs que acomplien normes superiors 
d'Obligat compliment. L'Estat espanyol, quan signa I'adhesió 
a la Comunitat Económica Europea, voste sap que el mateix 
~rac~at coostitutiu, que data del 57, diu al seu article 80 que-

((ra prohibida la imposició per un esta' membre el transport 

=-

dins la Comunitat -s'entén Comunitat Economica Euro
pea- de preus i condicions que impliquin qualsevol forma 
d'ajuda o protecció a una o més empreses o indústries 
determinades, manco que aquestes, o que aquesta imposi
ció hagi estat autoritzada per la Comissió, 

Per tant, quan es produeix una suspensió, encara 
que sigui temporal, de la concessió de noves autoritzaci
ons de transport públic, discrecional, es vulnera el pre
cepte indicat. No només fa referencia a aixo, nosaltres 
entenem també, Sr. ConselIer, que s'ha vulnerat la pro
pia Constitució Espanyola, que permet que qualsevol 
ciutada tengui els mateixos drets que els altres d'accedir 
a alIo que elI considera legal i que la lIei Ji permet: l'arti
ele 53, drets i llibertats reconeguts, soIs per llei es podra 
regular. 

Pero té més encara. El que és practicament la 
constitució deIs transportistes, que és la LOT, no ho 
permet, Sr. Conseller. No ho permet. NosaItres entenem 
que en aquest cas s'ha vulnerat l'artiele 12 de la LIei de 
1987, ha vulnerat l'artiele 14, i fins i tot a qualque arti
ele que s'hagués pogut remetre en el cas que la situació 
economica així permetés una determinada regulació per 
un excés d'oferta que posas en perill la situació del 
sector. Jo li he de dir que recentment, quasi quasi sortit 
del forn, ens diuen tota una serie de persones enteses en 
la materia que curiosament el transport discrecional per 
mercaderies ha augmentat poc, ha augmentat el 0,08. 

Per tant, jo no crec que es pugui al'legar que la 
situació és extremadament preocupant. Jo el que crec, 
Sr. Conseller, és que per intentar solucionar una pro
blematíca que té dins el que són els transports, ha re
corregut a una fórmula facil sense tenir en compte tots 
els impJicats en el tema. 1 aixo, repetesc, pot crear con
seqüencies greus, que a nosaltres ens agradaria que 
meditas, que intentas solucionar, que posas altres mesu
res, Ens deixarem les mesures, si ens ho permet, per la 
següent moció, pero crec que voste, nosaltres a!tres 
vegades ja en certa manera les hi hem apuntat, i crec 
que les podria ten ir en compte per intentar solucionar 
aquesta problematica. No amb decrets que posen en 
perill, repetesc: en perill, la depauperada situació eco
nómica d' aquesta conselleria. Gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus, Té la paraula en representa ció 
del Govern el Conseller Sr. OJiver. 

EL SR. CONSELLERDE TREBALL1 TRANS
PORTS (LIoren~ Oliver i Quetglas): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors dipu
tats, Sr. Rus. 

Jo diria que el que hauríem d'ensenyar als 
nostres professionals és que cadascú dins el seu ofici 
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sigui responsable deis seus actes. La nostra problematica i el 
nostre objectiu entenem que és mantenir la llibertat d 'em
presa. Pero a voste, que ha parlat tant d'articles de la LOT 
o de la ROT, també Ji puc dir que hi ha un article que diu 
que quan es produeixi un desequilibri de mercat, les autori
tats competents aconseIlaran regular. 

Dins el transports de mercaderies, a que ens referim 
avui, hem de considerar, com ha dit el Sr. Rus, dos tipus de 
transport, que són el transport de servici públíc de mercade
ries, i el privat. 

Efectivament, a pesar de les xifres que ens ha donat, 
jo crec, o nosaltres creim dins la Conselleria, dins el Govern, 
que degut a la manca, a la disminució de feina quant a cons
trucció, ha repercutit directament sobre el transport de mer
caderies. El transport de mercaderies s'ha sentit afectat per 
aquesta baixada de feina de construcció, i per tant s'ha pro
duit un excés d'oferta dins el mercat, que incrementat amb 
la quantitat de vehicles privats que no fan les coses com les 
haurien de fer, obliguen a molts de professionals a aquest 
transport a tirar a la baixa els preus. 

A títol d'exemple li puc dir que a dins Mallorca, que 
tenim nou-centes i busques d'empreses, en tenim 543 d'un 
sol vehicle. Aixó vol dir que més d'un 50% d'empreses són 
autonoms que les manca aquesta potencia, aquesta seguretat 
de la seva empresa per poder competir a obres a les quals a 
vegades es veuen obligats a acudir, pero via subarrendament; 
es a dir, que contracta una empresa grossa, i es veuen obli
gats a fer-ho ells a uns preus més baixos deIs que realment 
haurien de ser. També hem de dir que degut a aquest excés 
d'oferta hi ha qualque autonom que es veu obligat per neces
sitats de vegades a donar uns preus que ni tan sois li cobrei
xen els costs. 

Aquests preus excessivament baixos, sense cobrir 
costs, duen a una tensió que en un mament determinat ens 
va aconsellar, el mes de febrer, a treure un decret mitjan¡;ant 
el qual durant sis meso s manteníem una suspensió de llicen
cies. Aquest decret, convé que el Sr. Rus sapiga, que va ser 
consensuat dins la Comissió de Transports, amb un vot en 
contra que va ser Aseda, i una abstenció que va correspondre 
als usuaris. Per tant, la resta va estar d'acord que convenia 
fer una prova de sis mesos mentre s'esperava a veure si el 
mercat prenia un altre caire del que tenia. 

Li puc dir -aixo que he dit és a Mallorca- que igual
ment es produeix a Menorca i a Eivissa, que hi ha un excés 
j'empreses d'un sol vebicle. Per exemple, a Menorca, on hi 
ha 62 empreses dedicad es al transport de mercaderies de 
servici públic, n'hi ha 30 d'un sol vehiele. A Eivissa, on hi ha 
133 empreses dedicades al transport, n'hi ha 65 d'un sol 
vehiele. Tot aixo esta agreujat pel fet que el cens de vehicles 
pesants de servici privat dedicats al transport de mercaderia 
indica que n'hi ha 6.300 només a Mallorca. És a dir, que per 
cada 300 habitants de les Illes, tenim un vehiele de servici 
públic, i per cada 100 habitants aproximadament, o 150, en 
tenim un de servici privat. 

A les nostres converses amb tot el sector, procu
ram advertir i informar als privats que és el que poden 
fer amb els seus camions. EIs camions de servici privat 
poden fer transports sempre i quan el seu import estigui 
inclos al producte que s'ha venut. A vegades succeeix, i 
d'aixo tenim la nostra inspecció que pot donar fe d'a
quest tema, que ens trobam que molts, a vegades per 
ignorancia, o a vegades per treure un rendiment a un 
servici que no és el fonamental, que és el camió, li 
volen treure un rendiment que per llei no esta establert 
aquest servei, sinó que és un servici complementari a la 
funció principal. Un exemple, un distribUIdor de mate
rial de construcció pot vendre les rajoles al mateix preu 
al magatzem que posades a Felanitx, pero no pot cobrar 
el transport si Ji dugués pel seu propi medi, sinó que ha 
de contractar un servici público 

Dit tot aixo, li vull dir també al Sr. Rus, que 
quan varem fer aquesta suspensió de sis mesos, que 
acabava dia 31 d'agost de l'any 92, ens varem trobar que 
la situació no havia variat. Llavors reunírem el sector, 
tant per part de Pimem com per part de Caeb, i convi
darem els venedors de vehicles, distribuIdors, perque 
fossin presents a les conversacions. Tant la part de Pi
mem com Caeb, o la Federació de Transports, varen 
presentar unes pro postes que es varen discutir a tres 
bandes, i fins que varen arribar a un consens; consens 
que dia 16 de setembre va donar for¡;a per treure una 
normalització, no una suspensió sinó una normalització, 
els objectius principals de la qual eren procurar no in
crementar el parc de servici de transport de mercaderies 
públic, i de pas intentar fomentar la concentració d'em
preses i, per tercer punt, millorar la qualitat del vehicle; 
és a dir, aquest parc que tenim bastant vell intentar per 
tots els mitjans que fos un poc míllor, quant a garantir 
uns servicis. 

En el port, com ha dit el Sr. Rus, hi ha un servi
ci de pesatge sobre el qual esta m actuant constantment. 
Li puc dir també que, així com hem abandonat el siste
ma de pesos fixos a les carreteres, hem adquirit re
centment una bascula mobil que permet amb molta 
d'agilitat situar el control de pesos a qualsevol punt de 
la carretera, i evitam que els conductors o professionals 
s'adverteixin un a l'altre on hi ha els controls. És a dir, 
que podem en un moment determinat canviar el punt de 
control de pes, i amb la coHaboració molt important de 
la Guardia Civil de Transit, s'estan produint aquests 
controls. 

Estic d'acord que la nostra flota ha de menester . 
modernitzar. Per aquest moti u el decret de dia 7 de 
setembre preve u en els canvis exigir una data als vehi
eles. també preveu que una empresa de nova entrada al 
mercat, no podrá entrar una empresa d'un camió, i Ji 
exigim 60 tones com a mínim, que normalment són 2 
03 camions, perque entenem que empreses d"un camió 
ja n'hi ha massa dins Balears. Per tant, intentam que 
l'empresa que es vulgui dedicar a aquest tema sigui una 

z1 
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resa almenys, com deim en mallorquí, amb cara i ulls, 
e~P que res per poder competir, a I'hora d'ofertar a les 
mes , I 

S 
ímportants, que son es que en aquests moments ens 

obre 
preocupen. 

Els perills deis víals, estam d'acord en aquest tema, 
j torD dir que hem d 'agrair en especial a la Guardia Civil la 
gran labor que ens fa quant al control per carretera. 

Intrusisme, esta m d 'acord en aquest tema, i Ji puc dir 
al Sr. Rus, senyores i senyors Diputats, que tenim mensual
rnent una comissió de seguiment formada per membres de la 
Conselleria i usuaris del servici púbJic que fan el seguiment 
expedient per expedient per veure la nostra labor positiva, o 
alrnenys l'objectiu i la intenció, que és intentar que cadascú 
faci el que toca, funció que no és gens facil i que, li die la 
veritat, Sr. Rus, tant de bo que vulgui arribar el dia que 
puguem dir que intrusisme no n'hi ha. El que passa és que 
l'intrusisme ve per dos costats : un pels mateixos professionals 
del transport de mercaderies, i també ens ve pel tema de les 
ernpreses privades que fan un mal ús de la \licencia de trans
port d'ús privat. 

Com li deia, aquesta comissió de seguiment es re
uneix mensualment, i la veritat és que és bastant positiva, i 
el nostre sector esta molt content d'aquests seguiments i 
d'aquest control j de les actuacions. Estic també d'acord, i li 
don la raó, que convendria incrementar el servei d 'inspecció, 
pero el més important seria conscienciar els nostres profes
sionals que facin ús de la seva professió com Déu mana. 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Per fixar la posició pel Grup 
Parlamentad MIXT té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo he de 
dir que no varem veure amb mals ulls la promulgació del 
Decret 5 d'enguany, pel qual es congelava durant sis mesos 
I'atorgament de noves autoritzacions de transports públics 
discrecionals, perque entenem que efectivament hi ha una 
sObreoferta, que hi havia altres sectors que no estaven en una 
liberalització total, que és molt més important que hi estas
sin que no aquests; perque aquests són -com ha dit molt bé 
el Sr. Conseller- la gran majoria d'ells transportistes auto
noms, amb unes limitacions en la visió empresarial impor
tants, amb uns recursos també molt escassos, i per tant les 
circumstancies aconsellaven aixo. 

, Jo pens que el millor que es pot fer per aquest sector 
es precisament la lluita contra I'intrusisme, perque efectiva
ment si hi ha les sis mil empreses -com ha dit el Sr. Conse
lI~r- de transport privat, sobre mil i busques de transport 
pUblic, i les fan la competencia, és clar que no hi ha feina 
per tots amb la crisi de la construcció. 

== 
> 

1 del que ha dit de la comissió de seguiment, que 
tenen amb el sector, a mi em sembla que és important 
que hi hagi aquesta comissió, que es reuneixi cada mes 
i que segueixin dialogant. El Sr. Conseller ha parlat de 
concentració d'empreses com a punt per incentivar des 
del Govern. El que no ha dit és como Haurem de veure 
els Pressuposts Generals de la Comunitat Autonoma 
quins doblers destinen a aquesta tasca, igualment com 
quina acció concreta hi ha dins els Pressuposts per a la 
mUlora de la quaJitat. 

1, senzillament, jo no tenc massa coses que dir. 
Voldria saber quina és la situació de les juntes consulti
ves del transport, que estan previstes a la Llei d'ordena
ció del transport, valgui la redundancia, i si no estan 
constitui'des, a veure si es pensen constituir. Aixo és 
una cosa que m'agradaria saber, perque pens que és una 
eina que és prevista a la legislació vigent i que pot aju
dar, a part de les comissions que hi pugui haver que no 
estiguin institucionalitzades, encara que funcionin nor
malment i no estiguin previstes dins la legislació. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup PSM I EEM té 
la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. El nostre grup es va ima
ginar el primer dia que es presentava aquesta inter
peHació, que aniria més enlla del transpon de mercade
ries per carretera i que inclouria altres qüestions: tema 
Bal-Con , que altre moment s'ha tractat també en aquest 
Parlament; pero aquesta interpeHació ha resultat parci
al, parla només d'un problema, és un problema que hi 
ha real, existeix, i jo yens que el nostre Govern ha ten
gut molt mala sort. Es un govern liberal-conservador, i 
per una banda que intenti intervenir en I'economia, va 
¡resulta malament, i provoca reaccions de les més con
trovertides possibles. EIs venedors de vehicles es dispa
ren i pensen que s'atura la llibertat de mercat, i els que 
estan desitjosos de crear una empresa autonoma o de la 
que sigui, de transport, pensen que també es coarta la 
seva !libertat de crear una empresa, i que a~o contradiu 
la Constitució, contradiu fins i tot els principis del trac
tat de Roma, del tractat constitutiu del Mercat Comú. 

Nosaltres som un grup que és partidari de la 
planificació, i que per tant veu bé la intervenció pública. 
El que succeeix és que quan els governs liberal-conser
vadors intervenen en l'economía sol ser sempre per 
afavorir aquesta casta de polítiques de que ens parlava 
el conseller fa un moment: concentració d'empreses, pe
rque la llei dura de la selva del mercat no és prou com 
per fer desapareixer les petites. I a nosaltres ens preocu
pa -el representant del Grup MIXT fa un moment tam
bé en parlava- com es fara aquesta política de concen
tració d'empreses. Ens preocupa perque és perfecta-
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ment legítim que existelxm empreses petites i que algun 
empresari autonom de transport pugui sobreviure perfecta
ment amb la seva oferta. 1 no només és perfectament legí
tim, sinó que s 'hauria d 'impulsar i s 'hauria de protegir que 
existeixi aquest tipus de transporto 

Per tant, ens preocupa com des del Govern es poten
ciara aquesta concentració d'empreses, i ens preocupa que el 
Govern no incideixi en el problema que més té a veure amb 
tota la problematica del transport, que és l'intrusisme. L'in
trusisme és conegut. El conseller ens deia fa un moment que 
el practiquen les propies empreses de transport no fent un ús 
logic i correcte deIs propis mitjans de transport, i creim que 
a tot a~o és alla on s'hauria d'incidir. 1 s'hi hauria d'incidir 
amb mesures de control, i una cosa de la qual el conseller ha 
parlat, pero que tampoe ha estat eapa~ de concretar, aquesta 
feina de eonseienciació deIs professionals que fins ara, alman
eo nosaltres, no hem estat capa~os de veure. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Graeies, Sr. Orfila. Pel Grup PP-UM té la paraula 
el diputat Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors 
diputats. La postura del Partit Popular-Unió Mallorquina és 
evidentment de donar suport a la intervenció que ha fet el 
nostre conseller, per entendre que és correcta la política que 
la Comunitat Autónoma té en materia de transport de mer
caderies; i també hem de dir que en el tema de la sllspensió 
temporal de llicencies, així com també el Decret de modifi
cació, entenem que és igualment correcte que els autoritzaci
ons de mercaderies per carreteres tenguin en un moment 
donat una necessitat de tenir una regulació, sempre que 
aquesta la Conselleria la fa amb el consentiment del Govern 
balear, entenem que efectivament a~o s'ha de fer, s'ha de 
legislar i s'ha d'adequar als moments que les condicions de 
mercat ho exigeixen. Res més, Sr. President, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Pel toro de replica té la paraula 
el Sr. Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Moltes gracies, Sr. President. Sr. Conseller, intentaré 
replicar per l'ordre que voste m'ha respost. 

Miri, jo he dit que hi havia tota una serie d'infracci
ons, que creia que aquesta suspensió s'havia pres alegrement. 
A mi em preocupen les conseqüendes perque després, quan 
hi hagi una intervenció de tercers amb poder suficient i 
estigu i ratificat, després no sera moment d'excIamar-se. 
Voste m'ha dit que el consens que es va prendre d'acord, 
amb alguna excepció. Jo no aniré a cercar qui va votar en 
contra i qui es va abstendre, el que sí diré és que per pren-

dre aquesta decisió la llei és molt clara, i jo 1i he dit que 
no creia que es donassen quan es va prendre aquesta 
decisió les condieions que la llei permet. Jo només ho 
apunt perque en tengui constancia, perque cree que 
aixo és així. 

Hi ha una situaeió, i és que per intervenir, Sr. 
Conseller, la situació ho ha de requerir. 1 clar, si els 
Índexs económics ens donen que efeetivament hi ha un 
creixement, a pesar d'aquest excés d'oferta que voste 
diu que hi ha, mentre hi hagi ereixement, benvinguda 
fins i tot l'oferta. Aixo vol dir que hi ah {mim de fer 
créixer l'economia de les nostres BIes. Jo el que crec és 
que voste es va deixar dur per una missiva que va rebre 
en data -em permeti , perq ue tenc el document aquí- em 
sembla que del 91, cüa 3 d'octubre, o sigui, gairebé fa 
més d un any, on expressament 11 demanaven congelació 
immediata de noves targetes. Aixó sí que em preocupa. 
Em preocupa que en funció d'una petició d' un sol sec
tor hagi pres la decisió i hagi decantat els altres, perque 
aixo pot tenir conseqüencies. 

Si, a més, voste em parla que degut a unes 
determinades situacions de mercat hi ha determinats 
senyors que ara es dediquen a transport i que hi ha 
empreses que fan mal ús de les seves llicencies, jo el que 
cree és que és aquí on voste ha d'actuar; és aquí on ha 
d'aplicar tot el pes de la seva competencia en funció del 
servei d'inspecció; és aquí on no ha permetre aquestes 
iHegalitats. Perque aixo és el que du al punt que hi hagi 
aquests greuges comparatius entre transportistes. Aixo 
és el que no es pot permetre. Sobre aixó és on vuIl que 
voste des de la seva competencia aetuI i no permeti que 
hi hagi cap fissura. 

Sr. Conseller, ha parlat d'unió d'empreses, de 
no incrementar el pare -aixo eren intencions- per in
tentar desbloquejar la situació. La seva conselleria té 
eseassos recursos, que li concedeixen la resta de con
seIleries, o el propi president de la Comunitat. Li vaig 
dir dins comissió que voste hauria de ser molt més 
exigent, molt més egoísta de cara a la seva conseIleria, 
perque cree que poden habilitar partides perque hi hagi 
uns ajuts a tota una serie de persones, als autonoms 
també, perque també tenen dret a transportar, també 
tenen dret afer feina. No hem de voler que determina
des empreses, perque siguin ara de determinat volum i 
perque fins i tot ens caiguin simpatiques absorbeixin la 
resta. No, hi ha gent que mereix ser autonoma, hi ha 
gent que mereix transportar i actuar per ella mateixa. Jo 
cree que a aquests també els ha de tenir en compte, i 
s'haurien d'habilitar tota una serie de partides perque 
poguessen adquirir. Altres conselleries ho fan, primen 
determinats punts damunt uns determinats tipus de cre
dits perque puguin accedir-hi, determinats sectors. Habi
liti partides perque la gent hi pugui accedir. 

1 tenint en compte que des del caire económic 
que eoneixem no ha variat gaire tampoc des que es 

d 
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1 ¡
-ecollir les darreres dades d'aquesta evo lució económi

vare l 
L1e tenim, repetesc, mo/t recento Hi pot haver un punt o 

ca q parnés, a ¡~ baixa. Aixo significa que encara hi ha crei
do ~ent: un 0,6 O un 0,7 aproximadament. Aixó ho hauríem 
~e tenir en compte, i per tant jo cree que s'ho hauria de 
e osar; i l10saltres si m 'ha permet, inlentarem amb la moció 

~~bSegüent donar-li la solució. Gn\cies Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Pel tom de contrareplica a la inter
venció del Sr. Rus, té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANS
pQRTS (Llorel1~ OJiver i Quetglas): 

Gracies, Sr. president. Senyores i senyors diputats. 
Al senyor Pascual Ji puc dir que la comissió de seguiment 
que actua ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Oliver, el torn de contrareplica és a la in
tervenció del Sr. Rus. Els al tres grups han fixat posicions, 
únicament, sense entrar en debato 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANS
PORTS (Lloren~ Oliver i Quetglas): 

Gracies Sr. President. 

Quant a les suspensions de llicencies, jo li puc dir 
que amb la darrera ordre que vare m treure, de 16 de se
tembre, no s'ha tancat I'accés a la professió de transportista. 
Únicament s'han posat unes condicions i, com dei a abans, era 
per millorar la qualitat i per millorar el parc. Qualsevol 
empresa d'} a 5 vehicles té dret a adquirir dues llicencies, 
Com a maxim, cada any. Si no en pot adquirir dues, i n'agafa 
una, té els dos anys següents que no pot entrar dins aquest 
mercat, perque entenem que l'empresa d'} a 5, que agafa un 
camió més, entenem que dins l'any següent no haura ingres
sos o beneficis suficients per tornar optar a una altra llicen
cia. 

Per tant, es pot entrar de dues maneres. una és amb 
60 tones per iniciar una empresa, i I'altra és per incrementar 
el parc d'1 a S, dues llicencies, i de 5 a lO, tres O quatre 
Uicencies. Per tant, no esta tancada la possibilitat el'ampliar. 
Pot ampliar amb unes mesures alla on nosaltres li exigim que 
per entrar hagi de tenir d ' 1 a 5 vehicles, pot augmentar hasla 
dos veh(cu[os, hasla dos vehículos cada año. 1 si n'agafa lIn, 
ha d'estar dos anys sense fer-ne. Pero el que no hainiciat 
encara I'actuació de transportista de servici públic, ho ha de 
fer com a mmim amb 60 tones. Perque entenem que a 
pesar que esta m el 'acard amb vos te que els autónoms han 
cI'eXistir, els autónoms, quan arriben a lIn 60% del eens de 
tranSpOrtistes, entenem que hem de procurar intentar que les 
empreses siguin, a ser possible, de més d un vehicle. 

hF 

Seguiran existint empreses d' un vehicle, com és 
natural, per poder competir segons a quins treballs, i 
també segons les seves des peses, que són molt més 
facils de controlar que tal vegada a una empresa grossa. 
1 tal vegada també l'esfor~ superior que fa aquesta gent 
també és d'admirar; peró també li puc dir que el nostre 
objectiu és mantenir una llibertat d'empresa, pero 
intentar millorar la qualitat deis serveis. 

Quant a les ajudes, Ji puc dir que tenim al Pres
supost no una quantitat important per atendre la con
centració i millar a de qualitat, pero sí en aquest mo
ment li puc dir que des que hem ofertat el tema als 
empresaris, encara no tenim cap petició dins la Conse
lleria per millorar el seu parc per adquirir nous vehicles, 
i tampoc no tenim cap petició de concentració d'empre
ses. Esperam que quan dins la comissió es produeixin 
peticions suficients, aquesta conselleria procurara gestio
nar el necessari per procurar atendre qualsevol petició. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. ConselIer. 

1Il) MOCIÓ RGE NÚM. 3522/92, PRESENTA
DA PEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1 EEM, RE
LATIVA A POLÍTICA DEL GOVERN EN MATERIA 
DE PROMOCIÓ 1 REHABILITACIÓ D'HABITATGES, 
DERIVADA DE LA INTERPEL·LACIÓ RGE NÚM. 
3041/92. 

EL SR. PRESIDENT: 

El punt tercer de l'Ordre del Dia és el corres
ponent a mocions; i veurem la Moció 3522, presentada 
pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a política 
del Govern en materia de promoció i rehabilitació d'ha
bitatges. Aquesta moció és derivada de la InterpeHació 
número 3041. No s'hi ha presentat cap esmena, i té la 
paraula, en nom del grup proposant, el diputat Sr. Sam
poI. 

Sr. Moll, vol fer lectura, per favor, del text de la 
Moció? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"Primer: El Parlament de les Illes Balears insta 
el Govern de la Comunitat Autónoma a realitzar en 
coHaboració amb els ajuntaments, un inventari d'habi
tatges desocupats permanentment. 

Segon: Dins les actuacions protegibles en mate
ria d'habitatge, el Parlament de les Illes Balears insta el 
Govern de la Comunitat Autónoma a donar prioritat a 
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la rehabilitació d 'habitatges per sobre deis programes que 
fomenten la nova construcció. 

Tercer: El Parlament de les Illes Balears insta el 
Govern de la Comunitat Autonoma a impulsar en col'la
boració amb els ajuntaments la creació d'un banc d'habitat
ges adquirits mitjan¡;ant un sistema de renda vitalícia. 

Ouart: El Parlament de les Illes Balears insta el Go
vern de la Comunitat Autonoma a presentar una memoria 
anual al ParJament sobre les actuacions realitzades en mate
ria de rehabilitació d 'habitatges." 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MolI. Sr. Sampol, esta en ús de la parau-
la. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gnicies Sr. President. Senyores i senyors díputats. Fa 
quinze dies tenguérem el debat sobre política de promoció 
i rehabilitació d'habitatges. El conseller ens explica detingu
dament I'execució del Pla i els canvis que s'hi han anat in
troduint, a requeriments de preguntes nostres. 

Per la nostra part, feiem emfasi en la necessitat de 
potenciar la rehabilitació d'habitatges, ates el gran nombre 
d'aquests que estan desocupats. Deiem que segons l'Institut 
d'Estadística, només a la Part Forana de Mallorca n'hi havia 
més de 31.000 que estaven desocupats. Aquestes xifres creim 
que són suficients per fer-nos reflexionar seriosament i con
dicionar I'acció de govem quant a la política de promoció 
d'habitatges. Molt més si tenim en compte la situació urba
nlstica de les IJles Balears: excés d'urbanitzacions, degrada
ció del tenitori, etcetel·a. 

A la vegada, mentre uns municipis segueixen crei
xent, s'expandeixen, els interiors es buiden. A Ciutat barris 
antics, el casc antic, es despobla i es degrada paulatinament. 
A la Part Forana exactament igual, hi ha una tendencia a 
créixer cap a l'exterior, i els barris de l'interior es desocupen. 
Podríem estimar que a alguns municipis de l'interior, sense 
exagerar, podem afirmar que un 30% de cases, o habitatges, 
estan desocupades en unes condicions higieniques i sanitari
es, fins i 'tot de seguretat, que les fan inhabitables. 

Es tracta, per tant, d'adoptar les mesures més ade
quades per tal d'incentivar la renovació i la rehabilitació deis 
barris més degradats i estimular els ciutadans, els propietaris, 
perque emprenguin la rehabilitació deIs seus habitatges. Per 
aixo creim que s'haurien de coordinar esfor~os des de totes 
les institucions implicades directament basicament els ajun
taments,Ja Conselleria d'Ordenació del Territori, els conseUs 
insulars i el Govern centra1. 

Amb la moció que presentam avui es proposen unes 
actuacions complementaries a les que ja es duen en materia 
de promoció de l'habitatge,. que no signifiquen que s'hagin 

de substituir altres polítiques, sinó, com deiem, comple
mentar la política que es du a terme. La primera d'a
questes actuacions que proposam és avaluar o fer una 
estimació del nombre d'habitatges que estan desocupats 
a cada municipio Evidentment es reconeix la difj(;ultat, 
pero creim que coHaborant amb els ajuntaments e 
podria elaborar paulalinament, progressivament, aguest 
censo Aixó sí. eguint unes pautes o criteris que la Con
selleria hauria dedonar per tal d 'actuar coordinadament, 
i que les dades deIs distint municipis es puguin proces
sar o comptabilitzar amb uns mateixos criteris. 

La segona línia que proposam, al punt 2, es 
impulsar la rehabilitació. Es cert, i el conseller ho reco
neixia en la seva intervenció, que els resultats de la 
rehabilitació no són tan espectaculars a curt termini, i 
tal vegada tampoc no resolen immediatament les moltes 
demandes d'habitatges socials que hi ha plantejades. 
Pero creim que hem de valorar el que deiem al principi: 
coneixent la gran quantitat d habitatges desocupats, la 
degradació que aixó provoca a les nostres ciutats, un 
creixemem de vega des incontrolat i in necessari , no és 
més lógic i racional dedicar els maxims esfor¡;os a recu
perar les que ja hi ha construldes, que a fer-ne de no
ves? Aquesta és la nostra opinjó, hem de incentivar que 
els propietaris recuperin els seus habitatges que tenen 
abandonats, que s'incorporin al mercat, ja sigui a la 
venda o en regim de lIoguer, a la vegada que els ajunta
ments impulsen les accions necessaries per millorar 
l'entorn, Jes infraslructures, les condicions de vida de les 
zones més degradad es. 

Per aixo voldríem que el Govern dedicas la 
major part deis recursos economics de que disposa per 
aguest concepte, per promoció d'habitatges, a la rehabi
litació; si és necessari, fent veure al Govern central -que 
prest hi tornara haver una reunió per coordinar el Pla 
que es desenvolupa- les vertaderes necessitats de les llles 
Balears. A vegades no es poden dissenyar polítiques 
estatal s quan una comunitat auto noma com la nostra té 
uns problemes específics. 

Fins aquí era el tema com l'havíem plantejat 
en la interpel'lació de fa quinze dies, i ara ja introdulm 
un aspecte un poc més novedós que, com deiem, no 
pretén substituir res, sinó aportar noves idees al tema de 
la promoció de l'habitatge. És el tercer punt de la Mo
ció, que pro posa la creació del que podríem anomenar 
un banc d habitatges que, hem llegit aquests dies que el 
Govern ja comenc;a afer aCluacions, comprant edificis 
vells, en aquesta línia; i nosallres, a més d'aixo, amb la 
Moció els suggerim una nova linia que és l'adquisició 
d'aquests habitatges pel sistema del que nosaltres ano
menam renda o pensió vitalícia. Aquest és un sistema 
que, evidentment, no ens l'hem inventat. La iniciativa 
privada ja I'ha posat en practica, sabem d'actuacions que 
s'han fet al País Basc a través d'algunes entitats banca
ries. 
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El sistema, per tant, creim que no tan sois acompleix 
funció ocial, sinó que -si ho fan entitats bancaries. 

tina d'bl , . C" 'tat5 pdvades- deu ser ren I e eCOI1OlUlcament. onslstelx 
enU f . 1I est sistema en o enr a totes aque es persones que tenen 
aqu habitatge, la possibl litat de vendre'¡ a canvi d una renda 
~n pensió mensual fíns a la defunció del v~ned~r., Aquesta 
. oda s e tima segon5 el valor de la propletat I J edat del 
le . f f ' I venedo r, que la con~ervara :n U5U ruete ms a a seva mort , 
si és 1 habitatge habllual eV1dentmenl. 

D'aquesta manera, pensam que aconseguiríem una 
doble funció. D'una banda, persones de baix poder adquisitiu 
es podrien beneficiar d 'una pensió addicional que milloraria 
els seuS darrers anys de jubilació. D'altra banda, potencia m 
l'adquisició d'habitatges que una vegada rehabilitad es amb 
iniciativa pública o amb iniciativa privada, aixo es deixa a 
criteri del Govern, es posarien a la venda o en regim de 
llaguer com a habitatges socials. Naturalment, per aixo es 
necessitaria un organisme gestor que tampoc no introdui'm 
a la Moció. Estam pensant, pero en un consorci o patronat 
en el qual, evidentement, haurien d'entrar entitats bancaries 
que aportarien part del financ;ament inicial. Aquest consorci, 
o el que li vulguin dir, mitjanc;ant la coHaboració deIs gabi
nets de serveis socials deIs ajuntaments, seria qui canalitzaria, 
qui faria les propostes d'adquisició a les persones més neces
sitades, calcularia el cost de cada operació, pensions, valora
cions de propietats, etcetera. No quedaria al marge d'aixo la 
iniciativa privada, al contrari, fíns i tot es podria afavorir la 
seva participació a aquestes actuacions. 

Deliberadament no hem concretat més aquest punt 
d'aquesta moció, perque malgrat hi hagués un mandat par
lamentari si avui s'aprova la Moció -prest ho sabrem- l'exit 
d'aquesta iniciativa depen de la voluntat i de la iHusió del 
Govern per dur-la a terme. Si aOO fos i es troba el financ;a
ment adequat, els recursos necessaris, correspondria al Go
vern dictar la normativa adequada mitjanc;ant un decreto 

Finalment, i és el punt quart de la Moció, aquesta 
proposta d 'avui demana que també aquí es dugui una me
moria anual on es doni compte al Parlament de totes les 
actuacions que s'han fet en materia d 'habitatge, sobretot 
Concretament de rehabilitació d 'habitatges. Creim que amb 
aquestes actuacions podríem donar una alternativa a un 
sector del sector de la construcció, el sector de la petita em
presa familiar, d'uns quants operaris, que tal vegada encara 
conserven algun treballador qualificat, que sap obrar el ma
res, la pedra, etcetera, que tendrien un camp important 
d'actuació. Podria ser una alternativa al crisi d 'aquest sector 
de la construeeió. Obriria noves perspectives a aquestes peti
tes empreses, aixó sí, amb una ma d'obra qualifkada que 
larnbé a través de coordinacions ... 

(La Vicepresidenta Primera substitueix el Sr. Presi
dent en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Sampol, li prec que acabi. 

----

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sí, ja feia l' esprint final. En definitiva, si la 
majoria creu que aquesta iniciativa és positiva i la vol 
recollir per dur-Ia a terme, ens sentirem útils i gojosos. 
Si no és així esperarem temps millors, quan -si el poble 
així ho vol- tenguem la majoria per impulsar-la per 
nosaltres mateixos. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamen
tari MIXT té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors 
diputats. Tema important, aquest de l'habitatge, que ja -
tal i com varem dir amb motiu del debat de la inter
peHació- havia estat encertat que ac;o s'hagués duit. El 
que passa que veim que se centra fonamentalment en 
una de les problematiques relacionades amb el tema de 
l'habitatge, o el que podríem dir el problema de l'habi
tatge. 

Concretament, aquesta moció se centra fona
mentalment en l'aspecte de la rehabilitació d'habitatges, 
i dóna un caracter prioritari a aquesta qüestió. 1 jo crec 
que no hauríem de perdre de vista que la problematica 
de l'habitatge és molt més ampla que el que pot donar 
d'ella la rehabilitació d'habitatges, creim que la proble
matica de la manca d 'un habitatge digne per a la majo
ria deIs habitants d'aquesta comunitat autónoma, és en 
molts de casos un problema molt seriós i molt greu. 

Totes aquestes persones, sobretot joves, que 
volen accedir a un habitatge, tenen vertaderes dificultats, 
i al final han de caure en anar a un habitatge de lloguer, 
normalment, amb una renda molt alta, que tot i amb la 
crisi que hi ha hagut en el mercat immobiliari, fruit de 
la situació de crisi economica que pateix tot l'estat, i 
fruit també de la situació economica derivada del turis
me, -deia que tot i amb ac;o- no hi ha hagut crisi practi
cament al mercat immobiliari -o no es nota aquesta crisi
quant als preus que s'apliquen a les rendes de lloguer 
d 'habitatges. 

Ac;o fa que, evidentment, sigui necessari que es 
dugui una política d'habitatge, pero no hem d'oblidar 
que aquesta política sempre esta lligada a uns convenis 
que se signen amb Madrid periodicament, i que no sem- . 
pre ens són favorables. Fins que es va signar el darrer 
conveni hi va haver unes grans controversies perque no 
hi havia un acord, i Madrid no acaba de donar el seu 
brac; a torcer fins a on s'havia d'arribar per cobrir a
questes necessitats. 

Després ve la crisi i ens trobam que la construc
ció d'habitatges practicament s'ha aturat, excepte aque-
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pot ser un motiu per instar el Govern perque ja cre! aquest 
banc d'habitatges. 

Al quart punt, el Parlament de les Illes Balears insta 
al Cavern de la Camunitat a presentar una memoria anual, 
cap inconvenient. Creim que, com sempre, el Govern dóna 
cornpte de la seva actuació i ben segur que amb molt de gust 
ens en donara, perque a més ens té acostumats en materia 
d'habitatge aquest Govern, a ana¡ de capdavanter de les 
cornunitats autonomes i a rendibilitzar al maxim les quanti
tats que té convingudes amb l'Estat, que -per cert, i només 
de passada i per fer referencia a una intervenció anterior
vull assenyalar, perque s'ha dit que eren suficients, quines 
són les xifres, encara que la majoría les coneixem, que el Pla 
quadriennal té assignat per I 'any 92 per rehabilitació a les 
IIles Balears: 55. En varem sol·licitar 120. Al final ens n'han 
deixat qualificar, no augmentar la quota, fins a 82. Hi ha 154 
soHicituds. A<so ens dóna una idea de si és o no suficient 
allo que demanam per a la Comunitat Autonoma i fins on 
ens deixen arribar. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Huguet. per torn de replica té la pa
raula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. 

Contestarem per l'ordre de les intervencions. El Sr. 
Peralta ha dit que no hem de perdre de vista que la proble
matica és molt més ampla. Evidentment, jo crec que ho 
reconeixia. Durant el debat que tenguérem a conseqüencia 
de la InterpeHació es varen analitzar totes les intervencions 
que e~ feien, i nosaltres ham intentat incidir, més que qüesti
onar la política que fa el Govern, alla on nosaItres conside
ram que s'hauria de fer més emfasi en la política de promo
ció de I'habitatge i rehabilitació. És cert que fan falta habi
tatges, pero encara és més cert que hi ha més habitatges deIs 
que fan falta. El problema és que estan desocupats o que no 
estan en condidons de ser ocupats. Per tant, no s'ha d'obviar 
la magnitud del problema, i és que possiblement a les Bale
ars, possiblement, hi deu haver més de 50.000 habitatges que 
estan desocupats, que som la comunitat autonoma d el'Estat 
Espanyol que té més habitatges per nombre d'habitants. 1 
aixo ha de guiar !'acció de Govern. La tasca prioritaria en 
aquesta terra, no tan soIs en habitatge, és de rehabilitació. 
Aquí tenim un terrítori moIt degradat, i l·acció de Govern 
ha d'anar a rehabilitar. 1 si parlam del tema d'habitatge, la 
tasca prioritaria ha de ser rehabilitar. Evidentment sense 
descuidar la promoció de nous habitatges, pero donant prio
ritat a aquest tema. 

Ha sortit el tema del cens, i ja em servira també per 
Contestar també al Sr. Huguet. Més que fer un inventari 
exhaustiu de totes les cases que estan tancades, jo cree que 
l 'objectiu d 'aquest cens hauria d 'anar a inventariar els habi
tatges, els cases, els pisos, en els quals seria més facil em-

... 

prendre una actuació, o promoure-Ia. 1 evidentment, 
d'acord amb el que ens proposa, que sigui a pro posta 
deIs ajuntaments, perque evidentment si els ajuntaments 
no volen col·laborar, el Govern no els obligara. El que 
passa és que aixo no ha de quedar en paper banyat. Si 
el Govern no dóna uns criteris, si no obri una Iínia i 
diu "aquí hi ha aquest criteris per a tots els ajuntaments 
que vulgueu fer aixo, ho heu de fer en aquestes condici
ons" bé .. que ha estat no-res. Podem aprovar aixo, pero 
no tendra cap concreció. 

Quant al dubte en aquest banc d'habitatges que 
nasal tres posam entre cometes, aquí són basics -i també 
ja contestaré de passada al Sr. Huguet- els convenis amb 
les entitats bancaries. La intenció és que aquesta compra 
que es fa durant anys a determinades persones a canvi 
d'aquesta renda mensual, es recupera aquesta inversiÓ. 
Quan es torna a posar a la venda, aquest consorci, patro
nat o el que sigui, recupera el capital, els interessos 
amortitzats i, si la rehabilitació l'ha feta el propi patro
nat o consorci, també el cost de la rehabilitació. És a dir, 
que es posen a la venda després aquests habitatges amb 
les ajudes habituals al sector, i recuperant el cost de la 
inversió. 

El Sr. Antich és un gran coneixedor del pro
blema, i totalment coincident amb el fet que el que 
nosaItres demanam és una política més agressiva en el 
tema de la rehabilitació. 1 ha apuntat una cosa que té 
tota la raó; aquest cost -que també el Sr. Peralta deia 
que té un cost superior- si calculam el cos t de la nova 
urbanització i el cost de la rehabilitació, al final veurí
em que és més costós. D'acord que necessitava més 
concreció, sobretot el tercer punt, pero ja he dit que ho 
deixavem un poc amb abstracte, per no posar les coses 
massa difícils al Govern. 1, pel que hem vist, encara 
hem concretat massa. Ni així ha passat. Llastima, una 
altra vegada sera, i segurament més prest del que pen
sen. O almanco nosaltres hi tenim molt de coratge. 

Del Sr. Huguet ja he contestat algunes coses. En 
diu que un govern ha de rendibilitzar al maxim els seus 
recursos. Ara, evidentment, aixo depen de les prioritats 
que té el seu govern. La rendibilització depen del calcul 
de prioritats que es fa cadascú; i ens parla que rehabili
tar el casc antic és un objectiu economic, crec que ha 
dit, i jo cree que és un objectiu ... Bé, no l'entes, ho 
deixarem anar i passaré a qüestions més importants. 
Acap en un minut. 

El tema que rehabilitar és arriscar. Pareix que 
li ha fet molta de por aquest tema, i que aquí es dedica
rien grans recursos. Nosaltres amb aquesta proposta 
creim que només es tracta de posar el motor en marxa 
perque la iniciativa privada comenci a actuar en un 
tema que hi ha altres comunitats on actua i funciona ca
da dia més, i aquí no. Creim que els recursos econo
mics que hauria de posar la Comunitat Autonoma serien 
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Hes que són de promoció pública, a través deIs ajun taments 
fonamentalmenL, també hi ha alguna cooperativa que en fa 
alguna, pero fo namenta lment a través deis ajunta01ents. 
Pero, to l i amb a~ó són tota lment insuficients els que es fan 
i no moltes vegades respo nen a la seva qual itat, ni al preu 
que es fixa per elles, ni a le expectatives que havien creat 
anteriorment. 

Tot i amb a<;o, creim que la Moció té un factor 
positiu, que és l'aspecte d'incidir, com donar-lí un canlcter 
im portant aq uí es diu priorita ri , no altres creim que es 
podria cleixar en important, pero no obstant aixo, tampoc no 
tenim interes en esmenar aquesta qüestió, pot quedar ta l 
com esta en l'aspecte de rehabilitació d'habitatges. Evi
den tment, en el punt primer hi estam d'acord; ara jo li vol
dria recordar al grup proposant que de forma pedodica 
s'elabora un cens d'habitatges -si no record malament ón 
cada deu anys-, i que en aquest cens d' habitatges de la Co
muni tat Autonoma hi figuren qui ns són els habitatges que hi 
ha desoeupats' i , segons les informacions que tine, el darrer 
cens ha estat elaborat I'any 1991. Jo cree que a~o és un tema 
que esta bé, que es facl aquest inventari, i que tal vegada 
aquest inventari seria fer una actualització d'any en any -
perque aquí es diu "pennanentmentll , jo supos que es refe
I'eix a habitatges desocupats de manera permanent-, pero jo 
cree que aquest eens o inventari s'hauria d 'actualitzar d 'any 
en any, i a~ó ens donaria tal vegada no amb aquest lapse de 
temps, per tant esta bé tal com esta expressat aguest primer 
punt, pero tenint en eompte que ja hi ha un documenl basic 
que és aquesto 

Quanl al segon punt, bé, un poc el que ja he dit a la 
introducció de la meya intervenció que es doni pr ioritat a la 
rehabilitació d'habitatges, pero sense oblidar en cap moment 
e ls habitatges també de nova construcció. perque ereim que 
únieament i exclusrva amb els rebab.ilita,ts no es cobreixen les 
necessitats que hi ha actualment. També hem de tenir en 
compte una qüestió de costos, i a~o seria tal vegada una 
discussió més tecnica, pero segons a quin tipus d 'habitatges, 
la rehabilitació que s'hi ha de fer, el cost també és bastant 
elevat, a vegades pot ser un Cost quasj o fins i tot en alguDs 
casos més elevat que si es fa un habitatge de nova eODstI'UC
ció; alxo també s'ha de tenil' en compte. E n tot cas s 'hauria 
d 'analitzar si és convenient, i no tenen característiques que 
requereixill la protecció de l'edifici , perque tinguin un caire 
que estiguin situades a un centre historie e1 'una ciutat o d'u
na població; seria que en cada cas s'estudiés que convé més, 
si realment rehabilitar aquell habitatge o fer-lo nou. 

Ens ha explicat el tema de la creació del banc d'habi
tatges j evidentment entenem perfectament el que és la pali 
que es refereix al funclonament amb una renda vitalicia; 
aquesta parl ,sí. E l que no acabam d 'entendre -i ens agrada
t"Ía que en tot cas en la replica es donés una explicació més 
ampla- és aquesta creació del banc d 'habitatges quin funcio
nament hauria de tenlr alto, com es crea aquest banc d 'habi
tatges? Perque, cIar, ens sembla bona la idea, pero jo crec 
que té unes dificultats importants. Jo crec que, en tot cas, 
s'hi hauría de destinar llna part molt important del pressu-

post de la COl1luni tat, si realment es vol tenir un banc 
on bi hagi constantment habitatges que estiguin a l'abasl 
de per ones que els necessitin. 1 més si es vol fer amb 
aquest sistema de renda vitalícia, hem de teni r en 
eom pte a I'hora de rehabilitar aquests babi tatges guins 
són els costos d 'aquesta l'ehabilitació i que és el que 
suposaria ac;o a efectes d'a morti tzació d aquest banc que 
entenc que ha uría de ser a travé d 'un organ autónom 
de la Comunitat. No acabam d 'entendre molt bé com es 
podría articular aquesta qüestió . 

Quant al punt quart, estem d'acord que es pre
sen ti una memoria anual al Parlament sobre aquestes 
actuacions realitzades en materia de rehabilitació d'habi
tatge, pero també creim que aquesta memoria anual es 
podria fer més ampla i incloure altres actuacíons en 
materia de promoció d'habitatge amb cara.cter general. 
És a dir, no únicament i exclusiva en materia de rehabi
litació, sinó que crec que seria interessant per tots els 
membres d'aquest Parlament tenir aquesta memoria 
també en alIo que es refereix a al tres actuacions, com és 
construcció de nou habitatge dins la nostra comunitat. 
Creim que a<;o també seria molt interessant. 

Tot i tenint en compte aquests interrogants que 
hem plantejat, tenint en compte aquestes matisacions 
que o bé es podrien introduir si ho troba convenient el 
grup proposant, o deixar-la tal com esta si considera que 
no; tant si és en un sentit com en un altre, de totes 
maneres, com que creim que és un tema prou interes
sant, el nostre grup li donara el seu vot favorable en els 
quatre punts que té aquesta moció. Moltes gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA té la paraula el Sr. Antich. 

EL SR. ANTICH 1 OLIVER 

Senyores i senyors diputats. Una vegada analit
zada la moció que ha presentat el PSM-EEM, així com 
havent escoltat les di verses argumentacions que s'han fet 
fins ara sobre aquesta Moció, nosaltres volem fer les 
següents consideracions. 

Quant al punt primer, pensam que totes aquelles 
mesures que vagin destinad es a controlar quina és la 
situació del parc d'habitatges deis nostres municipis i 
ciutats, són importants i necessaries per tal de planificar 
unes actuacions en materia d'habitatge. Per tant, quant 
aquest primer punt, hi estam totalment d'acord. 

Quant al punt segon, pareix que tots coincidim, 
j els números canten, que hi ha un parc important d'ha
bitatges desocupats, i per tant segurament moltes d'elles 
tenen necessitat de reformes importants per tal de fer-les 
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b'tables i funcionals, i aquesta ja és una raó decisiva per
l1a , les dugui una política un poc més agressiva, un poe més 
~~eplja, en materia de rehabilitació. 

A més hi ha altres raons, i ja en parlavem en el 
oOlent de la interpel'lació anterior a aquesta Moció com 

rPUgui ser l'eco.nomia que su posa rehabilitar el palrimoni 
Pxistent enfront de nou creixement que significa la creació de 
~ous serveis j també de no'Ves infrastructures. 

Un altre argument és que no tothom té un facil 
accés a un habitatge nou, també s'ha de citar que a les obres 
de rehabilitació hi té un aceés més facil la petita i mitjana 
empresa, que hi ha una tendencia a tornar a la tipologia 
tradicional enfront deis grans blocs, i s'ha de citar a més que 
existeix una reivindicació generalitzada de molts de 
coHectius per recuperar els nostres centres histórics. 

Per tant, pareix qui hi ha molts d'arguments per 
defensar aquesta política de que parlavem, una política més 
agressiva en materia de rehabilitació, encara que també 
tenguem clar que dur una política d'habitatge donant priori
tat a la rehabilitació, quant sobretot a les actuacions públi
ques, necessita un major esfon; quant a capacitat de gestió. 

De totes maneres, nosaltres pensam que ja es poden 
comeno:;ar a fer coses. Si ens fixam en el conveni signat amb 
I'Estat, les actuacions previstes própiament per rehabilitació 
són de 427 en 4 anys, si bé tant dins la part destinada a 
regim especial -1255 habitatges- com dins la destinada a 
regim general -3959 habitatges- pareix que segons eH conveni 
hi caben actuacions en materia de rehabilitació, concreta
ment la prevista a l'apartat b) de l'article 30 del Decret esta
tal 1932/1991, Decret que es refereix a obres destinades a 
remodelar edificis. 

Pareix, per tant, que no hi ha massa problemes per
que ja es comenci a treballar amb aquest tema, perque 1'1-
bavi ja s'hi pugui dedicar; és a dir, que ja es pot comeno:;ar 
a donar prioritat al tema de la rehabilitació. A Palma el 
Patronat Municipal de l'Habítatge ja ho fa, i ja ho fa des de 
fa temps. 

Per altra part, encara que als Pressuposts propis de 
la Comunítat Autónoma pensam que fa falta obrir línies 
d'actuació noves en materia d'habitatge. 1 per tant també en 
materia de rehabilitació. A altres comunitats ja ho fan, tenint 
en compte els destinataris, les seves edats, situació deis edifi
cis, catalogació o no, si estan dins una zona reservada a re
habilitació integral, etcetera. Aquestes mesures tal vegada 
també ajudarien a decidir a la iniciativa privada a dedicar-se 
més a la rehabilitació que a la nova construcció. Per tant, 
pensam que si volem donar prioritat a la rehabilitació fa falta 
invertir, suplementar, complementar les ajudes estatals amb 
carrec als Pressuposts de la Comunitat. 

En relació amb aquesta materia, també voldría par
lar un mom'ent del Decret 8/1989 de la Comunitat Autóno
ma, que es va crear per concedir subvencions en materia de 

b 

rehabilitació . Aquest decret no preveu cap límit en 
materia de capacitat económica deis destinataris d'a
questes rehabilitacions, cosa que tal vegada no consoni 
massa amb qüestió de dur a terme una política d 'habi
tatge per tal d 'aconseguír alló que diu la Constitució, 
que tothom tengui accés a un habitatge digne, ja que 
d'aquestes subvencions se'n pot aprofitar gent que ten
gui una situació económica acomodada, tenint com 
tenim tanta de gent que té dificultats per aconseguir un 
habitatge .. 

Pensam també que en aquesta materia és im
portant donar una major informació de tots aquests 
temes, i entre ells del Decret sobre arees de rehabilitació 
integrada, arnés també quant a aquest decret, d'un 
suport económic més important. 

Quant al tercer punt de la Moció, en relació a 
la creació d'un banc d'habitatges, ens planteja molts de 
dubtes. Esta expressat, i s'ha dit, d'una forma molt 
general, i creim que la concreció en aquest punt és 
important. Ens preocupa que a través d'aquest sistema 
es puguin adquirir pisos aquí i alla, alllats, a dins edifi
cis, cosa que pot dificultar greument la seva administra
ció, així com es poden plantejar problemes a l'hora de 
realitzar segons quines obres en relació a les comunitats 
de propietaris. 

Ens preocupa que actualment no podem donar 
contesta a totes la demanda que tenim en materia d'ha
bitatge, i que aquestes mesures tal vegada s'allarguin 
massa en el temps. Pensam que avui no és difícil, i 
quasi podríem dir que és el moment oportú per poder 
adquirir a bon preu edificis dins zones degradad es, per 
exemple de Palma. 1, per tant, creim més factible aques
tes adquisicions en comptes de donar respostes més 
rapides al tema d'habitatge, adquirint aquests edificis a 
aquestes zones. Per tant, nosaltres creim que aquests 
tipus d'actuacions podrien comen¡;ar des d'ara mateix. 

No sabem tampoc si poden existir problemes 
jurídics per tal de donar forma a aquests contractes. 
Tenim els nostres dubtes, perque pare ix que no hi ha un 
preu ciar i concret d'alló que es ven. De totes formes, la 
proposta duita a una altre nivell de concreció no té 
perque no ser bona i, per tant, d'entrada també Ji dona
rem suport, encara que creim molt important veure 
com es concreta, i que creim que tal vegada sigui més 
una pro posta social que una proposta en materia d'hRbi
tatge. 

Quant al quart punt, com més informació mi
llor. De totes formes, suposam que tant l'lbavi com el 
Servei d'Habitatge efectuen anualment les memories 
oportunes. En definitiva, a pesar d'existir molts de dub
tes sobre alguns temes, de notar a faltar temes tan im
portants com l'adquisició d 'habitatges a preu taxat, 
política de lloguer interrelacionada amb una política 
social, i d'aItres materies importants, opinam que la 
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Moció pot ser una passa endavant, no tan llarga com nosal
tres voldríem , peró sí que serveix per avan<;ar en aquesta 
materia i, per tant, votarem a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Antich . Pel Grup Parlamentari PP-UM 
té la paraula el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. P resident. Senyores i senyors diputats. 

Jo no sé si qualque dia arribara que el Grup Partít 
Socialista de MalIorca-Entesa de l'Esquerra de Menorca 
pugui tenir majoria per governar; peró en qualsevol cas, 
governi qui governi, en materia de política d 'habitatge sem
pre el que governa quedara curto A<;o no importa demostrar
ho, perque la política d'habitatge és una política on s'inten
ta conjugar que el maxim de persones que tenen dificultat 
per gaudir d'un habitatge digne ho puguin fer. És a dir, ren
dibilitzar -i a~ó és el primer objectiu- al maxim els recursos 
que es dediquen a l'habitatge perque el maxim de persones 
en puguin tenir, i amb la qualitat més digna possible. 

Quan nosaltres -i ara ja entr en la qüestió plantejada 
com a previa tant a la InterpeHació com a la Moció- inten 
tam coordinar aquesta actuació política que moltes persones 
pugin gaudir d'habitatge digne, amb aquells altres objectius 
económics, que pugui ser rehabilitar cascs antics, que els 
sectors economics relacionats amb la construcció tenguin el 
maxim d'activitat, sempre hem de tenir molt en compte que 
mai ens poden distreure aquests altres objectius d 'aquell 
prioritari d'estendre la protecció en materia d'habitatge al 
maxim de ciutadans que tenen dificultats per arribar-hi. 

1 aclarit a<;ó amb el que jo crec que tots hi estarem 
d'acord, anem a analitzar punt per punt el que vostes plante
gen a la seva Moció: 

Un inventari d 'habitatges desocupats; jo crec que a<;ó 
és bo. L'únic que hem de plantejar és: qui ho pot fer i pot 
garantir l'actualització d'aquest inventari? És ben segur -i 
vostes ho saben, perque al Decret així esta contemplat- que 
la gestió municipal és basica en materia de protecció d'habi
tatges. Per tant, ja li anticip que si vostes estan disposats a 
considerar aquest primer punt com que el Govern de la Co
munitat Autónoma coHabori amb aquells ajuntaments que 
vulguin realitzar inventaris d'habitatges, nosaltres els dona
rem suporto És a dir, que el Govern balear coHabori amb 
aquells ajuntaments que vulguin realitzar inventaris d'habi
tatges desocupats permanentment. 

Respecte de la segona qüestió, dins de les actuacions 
protegibles en materia d 'habitatges el Parlament insta al 
Govern a adoptar prioritat a rehabilitació d'habitatges, jo 
m'he de referir necessariament al preambul del conveni que 
té signat; i tengui en compte que quan parlam de conveni, en 
aquest cas en materia d'habitatge, no és res més que un 

contracte d 'adhesió. L' Administració central té tots els 
doblers que es va reservar amb la transferencia de la 
competencia, i ['únic gue admet és adhesió de les comu
nitats autonomes. Pero, en qualsevol cas, a Múrcia el 21 
de gener passat totes les comunitat autonomes s'hi van 
adherir i , per tant, aquesta comunitat auto noma i el seu 
Govern esta n sotmesos al que tenen signat a aquest 
conveni. 

En el preambul , en el paragraf 5 diu -llegiré en 
castella-: Es por arra parle objetivo del Gobierno balear 
La mejora de l parque inmobiliario existente . Este esfuerzo 
se hizo realidad mediante Decreto 8/89, de 9 de febrero, 
etcetera. Pero més avall també diu que paral·Jelament 
a totes les accions del conveni, el Govern balear es com
promet a iniciar cent habitatges de protecció oficial de 
promoció pública. Apart del convenio 1 voste sap que 
darrerament també ha sort it el Decret de rehabili tació 
d 'habitatges amb problemes per aluminosi . 

En els annexos segon i tercer -em sembla recor
dar- d 'aquest conveni s'assenyalen localitzacions de 
prioritats d'actuació convingudes pel Pla 92-95 a Ma
llorca, Eivissa i Menorca; i oficines de rehabilitació, 
d'informació, etcetera. És a dir, que esta perfectament 
definit, quantificat i per tant amb pressuposts aplicats, o 
determinats, quines són les prioritats d'aquesta comuni
tat auto noma dins del marc convingut amb l'Estat. Dir-li 
ara des del Parlament que és més important rehabilitar, 
jo crec que com a mÍnim és arriscat. Jo entenc que és 
arriscat per dues raons: perque quan ells han prioritzat, 
és a partir d'estudis que defineixen la maxima rendibili
tat d'aquells fons que es disposen, tant a partir del con
veni com per aquells afegits per la Comunitat Autónoma 
en funció d'arribar al maxim de persones necessitades. 

En segon 110c és arriscat perque sense com
plementar aquesta priorització amb dades que assenyalin 
que les previsions d 'aquesta comunitat, d'aquest Govern, 
van errades; i n'hi ha d'altres que assenyalen que s'arri
baria a més gent amb aquesta priorització que vostes 
pro posen; no ho tenim. 

Passam al tercer punt. El Parlamelll de les Illes 
Balears insta el Govern de la Comunitat Autonoma a 
impulsar, en col'laboració amb els ajulllamellls, un banc 
d'habitatges. Aixo per nosaltres és el més arriscat de tot. 
He de reconeixer que la idea és, com a mínim, agrada
ble, fkil de vendre -diria-, pero no basta en qüestions 
d'habitatge vendre bones idees. S 'ha dit aquÍ -pel porta
veu del Grup MIXT - que a<;o comportaria haver de 
destinar importants quantitats de doblers a aquestes 
adquisicions. Tenim cap seguretat, garantia o indici que 
a<;o rendibilitzaria millor els fons destinats a ajudar a 
l'adquisició d'habitatges o disposar-ne -és a dir, arrenda
ments- a més persones que actualment? 

Segurament pot ser fons d'estudi la idea que 
voste aporta. Pero de cap manera, al nostre entendre, 
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més bé limitats; si convencÍem les entitats bancaries que 
l'operació les pot ser rendible a mig termini. 1 aquesta és 
l'actuació important. Evidentment hi hauria d'haver uns 
recursos inicials, pero sense distreure altres actuacions. Ara, 
aixo de fer dues actuacions al mateix temps a aquest Govern 
pareix que li fa un poc de por, mem pare ix que és un poc 
aturat, en aquest sentit. Pero, vaja, seria interessant obrir 
distints fronts. 

1 ja estic fora de temps. Em pareix que li ha contestat 
a tot. Ara, és molt iHustratiu: uns quaranta o cinquanta mil 
habitatges que hi deu haver desocupats a les Balears, en
guany 154 sol'Jicituds de rehabilitació, de les quals se'n de
uen haver acceptat vuitanta, és iHustratiu que aquí hi hem 
de fer més feina. En el tema de la rehabílitació realment 
estam baix mÍnims. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. Sampol. En el tron de contrareplica, el 
Sr. Peralta té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Molt breument per dir-li al 
Portaveu del grup interpeHant, el Sr. Sampol, que després 
de l'aclariment que ens ha fet del primer punt, del que preci
sament es pretén és veure quin futur, quines expectatives 
tendrien aquests habitatges desocupats, jo el que Ii demanari
a, si s'accepta, és que en lloc d'inventari ens digués una 
enquesta, o les dues coses: inventari i enquesta; perque un 
inventari no ens explicara amb tanta claredat que és el que 
realment volen fer els propietaris d'aquests habitatges, quin 
futur volen donar als habítatges, si són proclius a la possibili
tat d'intervenir-hi. 

Jo simplement, després de la segona intervenció Ji 
demanaria aquesta possibilitat: o bé posar inventari i enques
ta, o bé en Iloc d 'inventarí enquesta. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT; 

Gracies, Sr. Peralta. Té la paraula el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I SINTES: 

Gracies, Sr. President. En primer lloc, assenyalar que 
havia sol.licitat al Portaveu del Partit Socialista de MalIorca
Entesa de l'Esquerra de Menorca, que el primer punt quedés 
de la següent manera: "El Parlament de les Illes Balears insta 
al Govern de la Comunitat Autónoma a col, laborar amb els 
ajuntaments per realitzar -és igual un inventari, un inventari
enquesta- d'habitatges desocupats permanents. 1 després Ji 
votarÍem a favor. 

Li he de dir -perque diu que no m'ha entes- i crec 
que era el més important, no sé si no ho he expressat prou 
cIar, que aquest govern té per objectiu, amb aquelIs fons 
pressupostaris que destina a habitatge, a aconseguir fer asse-

quible a la major quantitat possible de ciutadans l'habi
tatge. Que tots els altres objectius són complementaris 
i secundaris; pero que el primer objectiu és arribar al 
maxim de ciutadans necessitats. At;o que quedi ben claro 

En segon lloc, i ja per definir per que, o si reha
bilitació o nou habitatge, establert aquell primer princi
pi, Ji he de dir que efectivament la rehabilitació dóna 
més qualitat, pero sense cap dubte, i esta demostrat, 
amb el nou habitatge s'arriba a més quantitat. Moltes 
gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Huguet. Sr. Moll, vol donar lectura, 
abans de passar :1 la votació, tal com quedaria el primer 
punt, ates que entes que en principi el Sr. Sampol havia 
manifestat a la seva intervenció que estava d'acord amb 
la modificació. No obstant aixo, per aclarir la posició el 
proposant té un tom d 'intervenció. 

EL SR. SAMPOL: 

Gracies, Sr. President. El Sr. Huguet en defini
tiva el que ens proposa és que instem als ajuntaments a 
fer aquest inventari, que el Govern hi col·laboraría. 
NosaItres, si el Govern tengués intenció de desenvolupar 
aquests plans, és a dir acceptas els altres punts de la 
Moció, li acceptaríem la transacció. Si no, ho deixam 
així com esta, perque és totalment inútil. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord, ido. Passarem a la votació del text de 
la Moció tal com ve. 

Podem votar tots els punts conjuntament, o es 
demana vota ció per separat? 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Sr. President, demanaríem votació separada per 
al darrer punt. 

EL SR. PRESIDENT: 

Podem votar, ido, en consequencia els punts 
primer, segon i tercer del text de la Moció? 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, 
es volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No 
n'hi ha. 
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Vint-i vuit vots a favor, trenta en contra. Oueden 
butjats els punts primer, segon i tercer de la Moció. 1 pas

re , '4 sa rl1 a la votacio del punt numero . 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Oueda aprovat per unanimitat. 

IV.1) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM. 
2563/92, PRESENTADA PEL G¡:~.uP PARLAMENTARI 
pSM 1 EEM, RELATIVA A CESSIO DEL 15% DE L'IRPF. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al quart punt de I'Ordre del Dia, corres po
nent a proposicions no de Ilei, i comen<;arem per la número 
2563, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa 
a cessió del 15% de l'IRPF. Té la paraula en nom del grup 
proposant el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. -President, senyores i senyors diputats. 
Sense cap tipus de dubtes, un autogovern sen se una finan<;a
ció adequada i justa no és un autogovern. 1 en aquest sentit 
el Grup Parlamentari de l'Entesa de l'Esquerra de Menorca 
i el PSM-Nacionalistes de Mallorca reiteradament ha estat 
una veu crítica respecte de la finan<;ació autonómica. Un 
altra tema és com es gestiona la nostra autonomia, peró 
davant els principis basics d'ordenació de la nostra finan<;a
ció hem estat crítics, som crítics; i en conseqüencia estam 
sempre plantejant el que ha de ser el present i el que ha de 
ser el futur respecte de la finan<;ació. 

A la vegada, com és natural, volem que la finan~ació 
autonómica s'acompleixi, en tema de finan<;ació s'acompleixi 
sempre el que s'acorda, el que es pacta, el que cal fer. 1 en 
aguest sentit, si bé pensam que el nostre govern ha signat 
una finan<;ació que no ens pareix oportuna, que no ens pa
reix adequada per la realitat de la nostra comunitat, de fet 
respectam l'acord majoritari, ja que els representants del PP
UM, PSOE i, en certa mesura, també el Grup MIXT dona
ven suport a aquesta finan<;ació pels anys que en aquests mo
ments són els vigents del nou sistema de finan~ació; la veri
tat és que només amb el nostre vot en contra s'aprovava el 
nou model de finan<;ació per a Balears. 

Nosaltres, com a veu crítica, en definitiva, som res
pectuosos amb l'acordat, pero bi ha un aspecte 00 acordat en 
el text que s'aprovava a Madrid, a la Comissió Mixta, peró 
que, de fet, hem de tenir ben present que hi havia U11 princi
pi gene-ric d'ampliació de la fÍllan~ació de la nostra autono
mía, que era la gestió del 15% de 1'lRPF recaptat a les files 
Balears. Nosaltres som perfectament conscients que estavem 
davant un principi exposat i acordat inicialment ¡que durant 
el 92 es concretaria aquesta cessió del 15% de l'IRPF. 

Aleshores, durant els mesos d'estiu, concretament dia 
28 de juliol, nosaltres presentavem aquesta proposició no de 

--

lIei, quan varem veure dues qüestions. Per una banda, 
que el Govern de 1 'Estat comenr;ava a debatre; a certes 
autonomies es comen<;ava a dir que no s'estava d'acord 
amb el principi de la cessió del 15% de la gestió de 
I'IRPF a les comunitats aut011omes. Aleshores quan 
vérem que a Madrid hi havia dubtes, hi havia un nou 
debat que s'iniciava, i una certa crispació fins i tot; la 
veritat és que presentavem la Proposició no de Llei. 

A continuació ens reafirmavem en la Proposició 
no de Llei quan sabérem que a l'esborrany de programa 
electoral del Partit Popular a nivell de ¡'estat a les elecci
ons generals que han de venir, tampoc ja no parlava de 
la cessió del 15% de I'IRPF immediat, sinó que_ fins i 
tot, tornava enrere en certs aspectes que pareixien con
solidats amb els principis d'acord que hi havia. 

És per aixó que el nostre grup parlamentari 
presentava dia 28 de juliol aquesta proposició no de lIei, 
que consisteix en instar el Govern de l 'Estat a cedir amb 
urgencia dins l'any 92 la gestió del 15% de I'IRPF re
captat a les Balears. Aquesta fórmula és simple, és clara, 
i és una eina de gestió. És un principi més, i jo diria que 
fins i tot té moIt de tecnica, aquesta fórmula; perque 
vostes saben perfectament que dins un sistema de fiscali
tat corresponsable i d'autogovern el percentatge hauria 
de ser molt més elevat. Es parla del lander a Alemanya, 
del 40%; es parla, fins i tot, de la pretensió del 100% de 
qualque comunitat autónoma de les anomenades histori
ques, de qualque nacionalitat histórica de l'Estat espa
nyol, com és el cas de Catalunya. 

De fet, després d 'haver presentat aquesta pro
posició no de lIei, en aquest Parlament hi va haver un 
debat de política general on per unanimitat, cosa que 
ens alegra, tots els grups parlamentaris, tots eIs grups 
representats en aquest Parlament acceptavem precisa
ment que el Parlament es pronunciava una vegada més 
sobre la financ;ació, i ho feia amb la precisió de recla
mar el 15% de I'IRPF a l'Administració de I'Estat com 
a financ;ació addicional per a la Comunitat de Balears. 

Aleshores, és més que evident que la proposta 
d'avui ja no té la lógica que tenia dia 28 de juliol, quan 
la presentavem. Aquí tots els grups parlamentaris re
presentats votavem per unanimitat una proposta de 
resolució del nostre grup parlamentari al debat de po
lítica general, i de fet consideram que cal que es retiri 
aquesta proposició no de \lei, que ja no cal discutir-la ni 
votar-la perque al debat de política general la donavem 
per bona tots els grups parlamentaris. El que sí és cert . 
és que ara cal que s'acompleixi i cal que ho faci el Go
vern de I'Estat, i cal que també els grups parlamentaris 
que aquÍ ho votaven ho mantenguin a nivell estatal. 
Queda, per tant, retirada. 

(La Vicepresidenta Primera substitueix el Sr. 
President en la direcció del debat) 
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EL SR. PRESIDENT: 

Entiendo , Sr. Serra, que pide que ser retire la propo
sición no de ley. Muchas gracias. 

Sí, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sra. Presidenta. És per poder intervenir en aquest 
debat. Si s'hagués retirat la proposició, senzillament, no hi 
hauria debato Pero ha fet una exposició, que té que veure i 
no té que veure amb el 15%. Per tant, crec que tots els grups 
tenen dret a una intervenció. 

EL SR. PRESIDENT: 

De acuerdo, Sr. Alfonso. Si quieren, tienen un tiem
po de intervención aproximadamente de cinco minutos, que 
es el que ha tenido el del grupo proponente. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Gracies, Sra. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Serra, s'ha deixat el bolígraf. 

El Sr. Serra per retirar la proposició ha fet una in
tervenció política, i jo crec que política d'un abast impor
tant, tota vega da que ha reafirmat una serie de conceptes que 
-en la nostra opinió- són bastant inexactes. I, sobretot, ha 
deixat com a veritat una qüestió que no ho és en absolut. 

Ens ha dit el Sr. Serra dues coses. En primer 110c, 
que ~una cosa en que estam t015 d ' acord~ és imprescindible 
que la fi nan~ació de les comunitats autonomes sigui sufici
ent, etcetera. Un lIoc comú, que es pot estendre als ajunta
ments, als consells in ulars, a l 'Estat, a Europa, al món, 
etcetera.. Per tant tots hi hem d'estar d 'acord, és un Iloc 
comú, tot ha de ser suficient, el que passa és que no hi ha 
re suficient: ni l'Estat té finan~ació suficient n i els ajunta~ 
ments tenen financ;ació suficient, ni les comunitats autono
mes tenen financ;ació suficient, ni els consells insulars tenen 
financ;ació suficient, ni Europa té financ;ació sufícient. Per 
tant, no entrarem més en aquest 110c comú. 

Jo Li recoman ar ia, per no entrar-hi, que s 'agafi I Evo
lució económica de Balears, i a la pagina d Admínistracions 
públiques es repassi les despeses i els íngressos de l'Estat, les 
despeses i els ingressos de la Seguretat Social, i tendnl una 
idea aproximada de coro va el tema de finan<;ació. 

Després ha dit una cosa que no és vera, i hem ser 
bastant clars: que en els acords de finan<;ació autonómica els 
acords de 20 de gener de 1992, s 'bavia arribat a 1 'acord que 
es cediria una part d un 15% de I'impost sobre la renda. 
Aixó és absolutament inexacte i s'ha de dir. Es va arribar a 
un acord que deia exactament, a part de dir que no era opor
tuna la cessió de més tributs, es deia: 11 El consell de política 
fiscal i financera considera desitjable assignar a les comuni-

tats autonomes un major grau de corresponsabilitat 
fiscal". Res del 15%, res d'un altre tipus de cessió de 
tributs, res d'aixo. 1 es dei a que s'havia de fer un estudi 
abans de dia 30 de juny, i que si s 'arribava a un acord es 
posaria en vigor abans de dia primer de gener del 93. 

L'estudi es va fer, j dia 30 de juny I'equip tecnic 
va presentar I'estudi referit precisament a aquell tema de 
corresponsabilitat fiscal. Es varen estudiar diverses possi
bilitats, potser les dues més importants eren la possibili
tat de cessió de !'IV A minorista, que per dificultats 
tecniques enormes es va descartar per la comissió tecni
ca que n 'estava encarregada; i I 'altra possibilitat la cessió 
d'una part -no es dei a quina, com és logic- de I'IRPF. 

Una serie de comunitats autonomes, entre elles 
Balears, trobaven que denominar mecanismes de corres
ponsabilitat fiscal a la cessió d 'una part de l 'IRPF és 
inexacte. Les comunitats que ho trobaven eren Galícia, 
Andalusia i Balears. Per informació. A Catalunya i Ara
gó, i Balears també, es varen apuntar, a pesar de no ser 
exacte el tema de la corresponsabilitat fiscal, a la possibi
litat que podia ser un instrument de corresponsabilitat, 
i podria ser convenient la cessió d'una part de l'IRPF. 
Galícia opinava que aixo no era suficient ni que podia 
anar en una interpretació lógica de l'article 13 de la 
LOFCA 

Extremadura manifestava que segurament la 
LOFCA no permetia llevar un tras de l'IRPF. Al que 
deia Extremadura s'hi unia Galícia, Castella-La Manxa 
j Andalusia. En definitiva, com es veu, podríem anar 
contant moltes més coses d'aquesta comissió d'experts, 
on hi havia participació de totes les comunitats auto
nomes, el tema no era una cosa senzilla i que els comu
nitats autonomes no ha tenien elles mateixes bo de fer 
posar-se d'acord. 

Petó , que es pretenia amb aixo? Jo cree que ho 
hem d'ac1arir cl ' una vegada. El que es pretén amb aixo 
és substituir el que és la financ;ació incondicionada de 
la comunitat atltonoma, que es fa via participació en els 
ingressos de J'Estat, amb ulla participació en la recapta
ció de 1'1RPF, que cree que varem acordar en aquest 
Parlament que podríem demaoar un 15%. De manera 
que no s'augmentas aquesta financ;ació incondicionada 
a I'any base X -93- i que si per exemple, a Balears a
quell 15% podria su posar, si agafavem 1 'any base 91 
que hi ha dades exactes, uns 9.000 milions de pessetes, 
de la f inan<;ació incondicionada es retiraven 9.000 míli
ons de pessetes i se cedia el 15% de l'IRPF, a base que 
els impresos es modificaven, etcetera, unes coses d'a
questes. De manera que I'únic que podia passar -i acap 
tot d'una Sr. President- al futur, no al present, que els 
mecanismes de revisió de la financ;ació , l'lTAE, fos 
substituH pel mecallisme normal, en el sentit normal, o 
normal de creixement o decreixement de I'IRPF, de 
manera que les comunitats riques -teóricament, cosa que 
pot ser no vera- augmentarien més que l'ITAE, i les 
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unitats pobres augmentarien menys. Aixo era el mecanis
co¡1'1 No hi havia més historia. 
r¡1e. -

A Balears, ens convenia? Doncs fins 1 'any 1993 pos-
'ble01ent sí. A panir de I any J 993, no ho sabem. E l Mateix 

SJ le podem el i r ele Madrid, de Catal LI n ya. Per tant, jo cree que 
q~rne l1(tar a mesclar -i aposta he v 19ut ortir- am el tema 
~e la uficiencia financera -tema que no bo ha diL, i h he ele 
dir del greuge comparatiu amb l'Estat- amb el tema del 15% 
cn~c que no és un bon procedimellt. Jo crec que el tema del 
15% de I'IRPF ens pot convenir si nosallres creim que el 
oreixement de 1 IRPF sera uperior -ens pOl convenir a Bale
ars- al creixement ele la despesa equlvalent o ele ¡'IT AE. Si 
!losaltres creim que sera inferior, no ens convé. osaltres 
creim que sera superior? bé, ido ens convé. 

Aposta les comunitats més pobres -Extremadura, 
Castella i Lleó, Galícia, etcetera- no en valen sentir parlar. 
1 de totes maneres, pareix que I'acord a que s'ha arribat 
entre totes els comunitats autonomes és que s'esperi al de
senvolupament del pacte autonomic, perque llavors no hi 
hauria cap comunitat autonoma, de tates, que aquest 15% de 
I'IRPF li suposas més doblers que I'aportació via participa
ció. Per tant, no hi hauria ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Alfonso, lleva usted tres minutos más de los que 
ha utilizado .. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA. 

Acabo ahora mismo. 

.. .llavors no hi hauria retorns. Per tant, pareix que 
I'acord va pel camí d'esperar el desenvolupament del pacte 
autonomic, perque ningú, cap comunitat autonoma hagi de 
tornar doblers, i després parlar del'aplicació d'aquest percen
tatge. 

De totes maneres el tema, com es pot suposar el Sr. 
Serra, és un tema molt complicat, perque pot su posar també 
límits mínims, límits maxims, etcetera, i no pareix que hi 
hagi unanimitat, no tant en relació a l'Estat, sinó entre les 
mateixes comunitats autonomes. 

EL SR. PRESIDENT: 

MoItes gracies, Sr. Alfonso. El Grup Parlamentari 
MIXT ha manifestat la seva voluntat de no intervenir. Per 
tant té la paraula pel Grup PP-UM, el Sr. Joan Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies. Bé, jo, en vuit anys o nou d'estar en 
aquesta santa casa, no havia assistit a un debat tan kafkia 
cOm és aquest: debatre sobre una proposta que esta retirada. 
De tates maneres jo entenc perfectament la postura deIs 
al tres grups que hagin volgut intervenir. No així la del grup 

---
bE 

proposant, perque la seva pro posta va ser amb el debat 
de la Comunitat Autonoma, i per tant entenia que auto
maticament aquesta proposició no de llei dequeia, i 
havia vingut amb el convenciment que avui no es pro
duiria aquest debat. Pero a mi em fa l'efecte, amb l'ha
bilitat que té el Sr. Serra quan fa intervencions d'aquest 
tipus, que abans d 'abandonar la tribuna tira un repte, de 
dir: " no me'n fii, he dit tot el que havia de dir perque 
almenys quedi enregistrat". 

Doncs miri, la Cambra per unanimitat en aquell 
moment va expressar quina era la voluntat de tots i cada 
un deIs grups. 1 aprofitar una retirada d'una proposició 
no de llei per tornar a treure pactes de finan~ació, per 
tornar treure si la finam;ació és justa, és insuficient o 
no, aixo s'ha debatut molt. Jo l'únic que li vull fer és 
una referencia en aquest cas, que a~o pot també venir 
donada pel tema d 'incrementar el sastre competencial de 
la nostra comunitat autonoma. 

Al,;o vol dir que els grups signants a nivell de 
l'Estat espanyol renuncien a plantejament que s'han fet 
dins aquesta cambra? En cap caso Jo al,;o ho nec, vull 
dir, en aquest sentit l'acord de finanl,;ació era l'elecció 
entre qualque cosa o res. 1 en aquest cas concret varem 
preferir tenir 'qualque cosa. A~o ens satisfa plenament? 
No, i seria una irresponsabilitat dir que ens satisfa ple
nament aquest tipus de finanl,;ació. Pero és que la finan
~ació tampoc no satisfa ningú, fins i tot aquells que 
estan sobrefinan<;:ats. 

El que sí és cert i segur és que avui per acui 
ningú no posa en dubte que aquesta comunitat autono
ma, durant una serie d'anys, jo no empraré la paraula 
que hagi estat castigada, que hi hagi hagut atemptats 
contra la dignitat del poble de les Illes Balears per man
ca de finan~ació: La realitat és que ha estat una comuni
tat autonoma que ha patit una manca de finan<;:acíó de 
recursos per dur endavant tot el sastre competencial que 
havia assumit. No obstant aixo, crec que el pacte de 
finan~ació era una elecció entre res o qualque cosa, i en 
aquesta cas cancret qui té la paella pel manec l'hi té, 
ens agradi o no ens agradi. 1 ens varem estimar més 
agafar qualque cosa que no quedar-nos en res. 

1 en el tema de la cessió del 15% de l'IRPF, el 
que sí és cert és que el 15% és una xifra orientativa 
que surt després de diferents debats, perque tot d'una 
no es tenia molt ciar com havia de funcionar aquesta 
cessió. Surt d'una proposta -si no record malament- deIs 
catalans, pero sense quantificar inicialment. A un mo- . 
ment determinat., per unes raons obvies, quan un fa un 
congrés, bé, ha de marcar la nota, perque s'ha de notar 
i ha de ser notícia; bé, ido fins al cent per cent. Des
prés a~o no va ser res més i va ser rectificat que era per 
obtenir més que el 15%. El que és cert i segur és que 
aquesta cessió per la finan<;:ació pot resultar fins i tot 
inestable. És a dir, jo crec que ens hauríem de prendre 
molt, molt seriosament si diguessin: "mirau, el tema de 
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la finan<;ació es resol definitivament amb la cessió del 15%. 
Atenció, jo no crec que per aquí hi haguem de passar. Ara, 
que en el procés de finan<;ació hi pugui haver una participa
ció dins el que és l'IRPF, a a<;o tota la cambra li ha donat 
suporto 1 jo supos que quan es dóna suport en aquesta cam
bra vol dir que la paraula es manté al marge de retirades de 
proposicions de !lei i d'aprofitar debats aquí. Gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Huguet. 

IV.2) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM. 
2564/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
PSM 1 EEM, RELATIVA A ACCESSIBILITAT DELS MI
NUSV ÁLIDS AL TRANSPORT DISCRECIONAL 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que és la 
proposició no de llei número 2564/92, presentada pel Grup 
Parlamentari PSM i EEM, relativa a accessibilitat deIs mi
nusvalids al transport discrecional. No s'hi ha presentat cap 
esmena. Té la paraula en nom del grup proposant el Diputat 
Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies Sra. Presidenta; i el bolígraf no és meu. Diu 
"Cotinsa" i el don a la Presidenta (Rialles). No sé de qui deu 
ser. 

Defensarem el tema de la Proposició no de Llei 
d 'accessibilitat als minusvalids al transport discrecional. 

El nostre govern, com ja és habitual, ha establert una 
líola d'ajuts a les empreses que realitzen transport discrecio
nal , i I'objectiu d'aquesta línia d'ajut és precisamem donar 
viabilltat a unes empreses que amb molta freqüencia teneo 
dificultats de finangació i que, de fet, nosaltres ham reclamat 
amb molta de freqüencia la vigencia del transport públic 
entre pobles, i entre pobles i ciutats. Sempre hem dit que són 
unes ajudes que moltes de vegades ens semblaven insufici
ents, i que calia una potenciació superior del transport pú
blic, pero aquí esta aquesta Hnia de la Conselleria de Trans
ports d'ajuts a les empreses de transport discrecional. 

Pero durant tota una serie d'anys, els diferents col'
lectius de minusvalids han anat plantejat a les administra
cions públiques els seu s problemes. Aleshores uns deis pro
blemes que existeixen per part del col'lectiu de minusvalids 
és obviament el de poder accedi!" als distints pobles, a les 
distintes ciutats a través del transport públlc; i fins i tot, jo 
diria, poder que quan bi accedeixen en transport privat teolr 
una serie d'avantatges, una serie d'aclequacions de les ciutats 
i pobles a les seves condicions. 

Aleshores, nosaltres tenim molt present la pro
blematica deis minusvalids, expressada pels seu s 
col'lectius representatius; i al mateix temps tenim molt 
en compte la legisladó vigent. 1 en aquest sentit hem de 
tenir present en primer lloc l'única legislació -i per aixo 
deim en primer 1I0c- clara i contundent, que és la Llei 
aprovada per les Corts Generals de l'Estat, la Llei 13/82 
de 7 d 'abril, d 'integració social deIs minusvalids. 

A partir d 'aquesta legislació, a partir de la pro
blematica deIs minusvalids respecte a poder accedir als 
1I0cs com qualsevol altre dutada, i a partir d'aquesta 
acció concreta de la Conselleria de Transports de donar 
suport a les empreses que fan transport discrecional, és 
guan nosaltres so¡'¡icitam que el Govern modifiqui el 
Decret de subvencions en materia de transports de la 
Conse!leria, aparegut en el Butlletí Oficial de la Comu
nicat Autónoma de dia 11 de juny del 92, i que el rectifi
qui, el modifiqui en un sentit; i és el d'afavorir aquelles 
empreses que adeqüin els seus vehic1es per facilitar-hi 
I 'accessibilitat deIs minusvalids. 

És una mesura molt senzjlla, quejo fins i tot que 
estic ben conven<;ut que el propi conseller de Transports 
n'estara orgullós, si fa aquesta modiiicació, i si a partir 
d'ara a tots els decrets de subvencions que faci ho intro
dueix. Perque és evident que hi ha empreses que ja ha 
han comen~at afer; hi ha empreses de transport que 
tenen un autocar, dos, tres, que poden dur els mi
nusvalids; pero també és vera que hi ha empreses que 
quan els ho han demanat diuen que els costos són molt 
elevats, i si no hi ha qualque tipus d'ajut els sera molt 
poc rendible, per no dir gens. 

Aleshores nosaltres entenem que si la Conselle
ria de transports té aquesta línia d'ajut i fa aquesta 
petita JIlodificació, í en endavant ho té en compte, la 
veritat és que animarem a una serie d'empreses a per 
ventura tenir qualque vehicle que a qualcuna de les seves 
Hnies de cada día pugui facilitar el trasllat sense pro
blemes deIs minusvalids. 

Per altra banda és més que evident que al Par
lament de Balears es tramita una llei sobre problemes 
d'accessibilitat per a tots els minusvalids. Pero, ates que 
aquesta !lei no és encara aprovada, aleshores ens pareix 
que és perfectament vigent el debat; i ja deim: -ho deim 
a la majoria i ho deim a tots els grups parlamentaris
nosaltres creim que aquesta proposta no només és ra
cional, sinó que és una pro posta que crec que ens om
plira de satisfacció a tots, perque senzillament és aixo: . 
aquella empresa que pot tenir una subvenció del Govern 
la tengui, i que es doni aquesta facilitat a aquella empre
sa que digui: jo tendré un vehicle per facilitar que els 
minusvalids es puguin traslladar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
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Moltes gracies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari 
¡vfIXT té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. 
per raons d 'estalvi, comen<;ant amb aquesta accessibilitat a 
la tribuna, i en ares a una brevetat que tendré en la interven
ció, la farem des de l'escó; fins i tot renunciant a protagonit
zar algun senyal d 'honradesa de trobar un bolígraf damunt 
la tribuna. 

Bé, dit sigui seriosament, estam completament d'a
eord amb aquesta proposició no de llei, i fins i tot voldríem 
destacar que per una vegada -i supos que servira de prece
dent- fins i tot en l'exposició de motius, on sempre divergim 
amb el Grup del PSM 1 EEM, per allo de Gracián, per allo 
que és ben breu i ben concisa aquesta exposició de motius. 

En canvi, els demanaríem una petita variació en el 
text de la Proposició no de Llei, que tampoc no té massa 
importancia, perque li donarem suport igualment. Pero, per 
ano que maestrillo, vostes tenen el seu estil; jo, en lloc de 
"modificar" el decret de subvencions, jo posaria "ampliar". 
És més melioratiu, més facil que sigui assimilat, i més exacte 
en la intenció d'aquesta proposició no de llei; perque modi
ficar a vegades també es pot fer restringint, i en aquest cas 
és ampliant. 

Crec que amb aquesta petita matisació, a pesar que -
torn a repetir- que no facin el canvi, que no hi hagués una
nimitat d'acceptar-ho per tots els grups, tenen el nostre su
port a aquesta proposició no de llei. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA té la paraula el Sr. Rus. 

EL SR RUS 1 JAUME: 

Moltes gracies, Sra. Presidenta. El Grup deIs socialis
tes de Balears, davant la Proposició no de Llei presentada pel 
Grup Parlamentari PSM-EEM, vol dir el següent: 

És cert que, dins el que és la legislació europea, hi ha 
una serie de tendencies a anar a eliminar tot tipus d'obsta
cles, de barreres, que permetin donar el maxim de facilitats 
a tates aquelles persones que per determinad es circumstanci
es tenen unes certes mancances per moure's amb regularitat 
així com la majoria de persones. Per tant, és just que els 
POders públics posin totes les mesures necessaries perque 
aquestes barreres, aquestes traves, sigui n eliminades. 

El Govern de l'Estat, la propia Constitució Espanyo
la, en el seu títol preliminar, a l'article 9, ja diu que corres
Pon als poders públics promoure les condicions per tal que ... 
etcetera, etcetera, llibertat, igua/tae; i remoure els obstacles 
qUe impedeixin o dificultin /a plenitud i facilitar la partici-
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pació a la vida política, económica, cultural i social. Ara 
bé, a vegades remoure aquestes traves, resoldre aquesta 
problematica que hi ha pot ser fins i tot dificultós per 
als pro pis poders públics. Per tant, no són mesures que 
es puguin prendre alegrement, són mesures que crec que 
són dignes de ser ben estudiades, i per tant, a la Proposi
ció no de Llei que ens presenta el Grup Parlamentari 
PSM-EEM, nosaltres hem de dir que Ji donarem suport 
pel seu fons. 

Ara bé, nosaltres entenem que en aquests mo
ments dins aquest parlament es tramita una lIei que 
nosaltres entenem que seria per ventura el !loc adequat 
per corregir allo que per ventura a aquest decret manca
va. Nosaltres entenem que tal vegada seria el camÍ pro
cessal -per parlar amb símils jurídics- per intentar 
debatre entre tots els grups quina seria la conclusió ideal 
per arribar al punt que efectivament siguin tomades 
aquestes barreres que volem tomar. Nosaltres, repetim, 
el nostre grup esta d'acord amb el fons; esta d'acord en 
posar tots els mitjans necessaris, esta d'acord fins i tot 
en facilitar el maxim a les empreses, als particulars, als 
poders públics, a les institucions, per ajudar que s'elimi
nin totes aquestes traveso Ara, a pesar del nostre sí, 
senyors del PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, 
nosaltres entenem que s'hauria de discutir amb més 
sossec, amb més tranquiHitat per, fins i tot si cal, poder 
ampliar aquesta Proposició no de Llei. per tant, si vostes 
la mantenen, nosaltres votarem a favor; pero jo els de
manaria que s'ho pensassin i que la retirassin, i que dins 
la ponencia presentassin totes les mesures adients per 
intentar trabar una mi110r solució. Gracies, Sr. Presi
dento 

(El Sr. President repren la direcció del deba/) 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Pel Grup PP-UM té la paraula 
el Sr. Jaén. 

EL SR JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores dipu
tados. Quiero que mis primeras palabras sean de felicita
ción sincera al grupo proponente y a su portavoz, y ello 
por dos razones. Una, por su preocupación que noso
tros, toda la cámara comparte por los disminuidos; y 
otra, por la postura de oposición constructiva que actúa 
de voz de la conciencia del ejecutivo y recuerda cuales 
son las obligaciones de los poderes públicos al respecto, 
obligaciones que se derivan no sólo del imperativo 
constitucional, citado por el Sr. Rus, y por la Ley 13/82 
citada por el Sr. Serra, sino también por mandato de 
otras tantas resoluciones de organismos internacionales 
como la ONU, la OIT, y el Consejo de Europa, que ha 
venido desde el año 75 reiterando el derecho de los 
disminuidos a disfrutar de todas aquellas medidas que 
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mejoren su autonomía y su plena participación de todos y 
en todos los ámbitos de la vida social. 

y en lo que atañe al transporte, a la adaptación de 
los medios de transporte a personas con movilidad reducida, 
toda esa normativa internacional hace hincapié en aspectos 
mucho más amplios que aquí también se hacía referencia. 
Se incide por una parte ... a realizar estudios para acondicio
nar medios de transporte. Se habla de la necesidad de incre
mentar financiación y ayudas, y se habla también de instau
rar el principio de normalización que supone, entre otras 
cosas, reconocer que los disminuidos, al igual que los demás, 
tienen los mismos derechos y obligaciones. 

No hay duda, tampoco la había antes, que todos los 
grupos parlamentarios somos sensibles a las necesidades que 
presentan las personas que padecen alguna disminución, ya 
sea física, sea psíquica, sea sensorial, sea permanente o sea 
temporal. Y quiero aprovechar la ocasión -porque alguien se 
ha referido ya al tema- para reconocer el esfuerzo que la 
ponencia sobre barreras arquitectónicas está llevando a tér
mino. Y es allá, en ese sitio, una vez que se trámite el pro
yecto del Gobierno, donde habrá una respuesta específica a 
la supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y del 
transporte. 

Pero yo no quisiera dejar pasar esta ocasión para 
hacer alguna reflexión sobre el tema del debate, porque es 
necesario generalizar el tema del transporte, y no solamente 
referirse al transporte discrecional. El primer aspecto en el 
que cabe detenerse es en la conveniencia de esa perspectiva 
de globalidad. El segundo aspecto que había que hacer refle
xión es la necesidad de aunar esfuerzos. En lo que respecta 
a este segundo aspecto, debemos tener en cuenta y reseñar 
que los ayuntamientos, en especial aquellos que cuentan con 
servicios públicos de transporte, tienen una responsabilidad 
muy especial; también la Administración central, a través del 
Inserso, tienen un papel capital: los unos por lo que antes 
decíamos de responsables del transporte, y los otros porque 
tienen una competencia y servicios a través del Inserso de 
forma atribuida muy importante. 

Ambos, juntamente con la comunidad, y también 
con los consejos insulares, en su caso, tienen que trabajar de 
forma coordinada para eliminar esas barreras y facilitar la 
accesibilidad al medio físico. En lo que atañe al primer 
punto de la reflexión, esa globalidad, yo creo -y se ha citado 
por el Sr. Rus, también, en dos ocasiones- que es necesario 
disponer de un instrumento normativo. Y en la exposición de 
motivos del proyecto de ley de referencia contamos con 
aspectos concretos, así como también en los artículos 30 a 
36, ambos inclusive. 

Pero es que además hay que hablar de aspectos como 
de comodidad y seguridad en los viajes. Hay que hablar de 
transporte especial, que requiere estudios concretos. Hay que 
hablar del transporte en taxi, contemplando la posibilidad de 
autorizar taxis polivalentes o la reconversión de los mismos. 
Hay que hablar de transporte público interurbano, desde al 

avión al barco, pasando por el tren y el autobús, funda
mentalmente éstos dos últimos. y hay que hablar del 
transporte público urbano, que seguramente en nuestra 
comunidad, por la incidencia de Palma capital ..... 

Con referencia al texto de la Proposición no de 
Ley, tengo que decir lo siguiente: se solicita que se mo
difique el Decreto, con el fin de ampliar su objeto y 
permitir de esta forma subvencionar medidas de trans
porte adaptado. Difícilmente podemos decir que no 
compartimos esta intención. Todo el mundo estamos de 
acuerdo en esa loable petición que hace el portavoz, ni 
creo que ningún miembro de esta cámara se atreva a 
discrepar del contenido de la Proposición no de Ley. 
Ahora bien, hemos de reconocer todos nosotros, y yo 
creo que el portavoz también con nosotros, que es más 
conveniente demorar una actuación de esta naturaleza 
mientras esté en trámite el proyecto de Ley de barreras 
arquitectónicas. 

Porque la respuesta global que es necesaria se da 
en este proyecto, y, sin duda, reconocemos que la Orden 
del Conseller -no el Decreto, es una orden- es mejora
ble, y debe ser mejorada ampliando su ámbito a otros 
medios de transporte en el sentido que hemos dicho 
nosotros con anterioridad y que otros portavoces han 
anunciado. 

Por eso yo me sumo a la petición del Grupo 
SOCIALIST A de que el Sr. Serra retire su Proposición, 
y asumimos el compromiso que ya comparte el Gobier
no, de velar por esa regulación global que permita que 
a las personas con movilidad reducida participar sin 
trabas en los diferentes ámbitos y manifestaciones de la 
vida colectiva. Mientras tanto, Sr. Serra, usted y yo, 
todos los diputados de esta cámara trabajaremos para 
lograr una sociedad que sea más accesible. Y tenemos 
siempre presente, por otra parte, que los países que han 
logrado los mayores logros en este difícil campo de 
eliminación de barreras arquitectónicas no lo han hecho 
por disponer de una legislación severa, o una legislación 
reglamentista hasta el último detalle, sino que es un 
éxito posible por la existencia de una mayor conciencia 
social sobre este problema. 

Esta cámara tiene esa conciencia, la sociedad 
también la tiene, y esperamos, en consecuencia, que 
sirva de fermento y que consigamos pronto la normativa 
y se ponga en marcha. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Pel tom de replica té la pa
raula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gnkies, Sr. President. 
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El nostre grup sap perfectament que la majoria de 
!,pllta lS d'aquesta cambra tenen una sensibilitat social. Tots 
' \,e111 que ens agradar ia que la Llei 13/1982 de dia 7 e1 'abril 
S?acomplís; és la Llei d' íotegració social de minusvaLicls, Il ei 
s ue nO s'acom pleix en més d un 70% del que preveu. Tots 
~rnbé cree que volem i desitjam que la lIei que esta en tra
mil ell el Parlamen to facero via a lrami tar-la. que qued i una 
bona Ileí, i a la vega da que el Govera Ilavor a provi le me
sures d 'acord amb aquesta lIei. D 'éÚxó no tenim cap duble nj 
L1 n. si bé és vera que una mica d'escep ticisme respecte del 
cornplimen! de la L1ei ]3/82 hem de tenir, perque del 82 fins 
ara han tran corregut bastants d'anys, i la verital és que la 
Llei d'inlegració social de1s ntinusvali cls no ha tengut t'efecte 
que espenivem que tengués. 

La veritat és que, analitzant també el Projecte de 
Llei de Pressuposts del Govern de Balears per l'any 93, ham 
vist molt poques mesures economiques concretes per tal de 
atendre 's al compliment estricte del marc generic de que 
parla el Sr. Jaén. En conseqüencia estam amb paraules, 
estam amb un desig que tots compartim, estam amb un fu
tur, pero també estam amb un presento 1 dia 27 d'octubre, 
quan la ponencia encara treballava, els mesos d'estiu -em 
sembla que havien fet una ponencia feia po es dies-, ens va
ren cridar els coHectius de minusvalids a reunir-nos amb ells 
a tos els grups parlamentaris, i el nostre va acudir a les 5 de 
I'horabaixa de dia 27 de juliol. 1 una de les demandes del 
coHectiu de minusvalids era concretament aquesta, i era una 
demanda que feien molt concreta, molt puntual, i a l'espera, 
evidentment, que la Llei de barreres arquitectóniques que 
tramitam al Parlament de Balears s'aprovas i que el Govern 
instrumentas a partir d'aquesta aprovació les mesures econo
miques pertinents per al seu compliment. 1 també amb la 
intenció que la lIei marc de l'Estat espanyol s'acomplís per 
I'Administració de l'Estat i per les administracions locals. 

O'aquí neix una pro posta molt concreta, que no 
contradiu en res el que diu el Sr. Rus, ni contradiu en res el 
que diu el Sr. Jaén, sinó senzillament diu que l'Ordre -no
sal tres creiem que era un decret, pero és una ordre- del 
Conseller de Treball i Transports es modifiqui per tal de 
donar a les empreses que vulguin adquirir, dins l'objectiu del 
Decret, o de l'Ordre del conseller, senzillament és el mateix 
objectiu: transport públic discrecional, per ajudar que els 
minusvalids es puguin traslladar. Aleshores senzillament és 
aixo: modificar en aquest sentit, per que no -Sr. Vidal del 
Grup MIXT - ampliar? Li diré. Perque ampliar podria impli
car qüestions economiques, podria implicar una mica modifi
car els objectius del propi conseller. Nosaltres deiem -no és 
qüestió de noms- modificar i no ampliar, per aixo: modificar 
implicava senzillament afegir l'objectiu d'accessibilitat deIs 
minusvalids . Ens és igual pO~J r en lloc de modificar ampliar, 
pero vaja, de fet és el mateix, cree que estam totalment d'a
cOrd amb el Sr. Vidal en el que hem expressat. 

Ara, el que no acabam de comprendre és com es vol 
esperar, esperar, que la Llei que tenim al Parlament s'aprovi, 
lJavors el Govern instrumenti els mitjans, -ja deim que pel 93 
no ho hem vist al Projecte de Llei de Pressuposts- i amb la 

filosofia del Sr. Rus també estaríem a les mateixes, 
esperar que la Comissió Europea, esperar que el Govern 
espanyol, . esperar que la llei de Balears s'aprovi, que el 
Govern de Balears instrumenti als Pressuposts. Nosaltres 
anavem amb un objectiu molt més concret, molt més 
puntual. E n filosofia sabíem que estavem d'acord amb 
el que exposaria el Sr. Jaén, suposavem que faria una 
intervenció d'aquesta naturalesa. Estam d 'acord amb 
voste, Sr. Jaén; pero l' únic que demanam és aixo: 
aquests doblerets que hi ah a la Conselleria de Trans
ports per a les empreses de transport discrecional, ales
hores que es donin també, i fins i tot que es prioritzi, a 
aquella empresa que digui: "Jo tend ré un vehicle, que 
fara aquest tipus de transport ". Aixo és tot. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sena, en torn de contrareplíca el 
Sr. Jaén té la paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Yo ha querido manifes
tar en mi intervención la voluntad del Gobierno cuando 
el 16 de marzo de este año ya el Boletín de este parla
mento publica el Proyecto de Ley admitido a trámite. 
En la exposición de motivos, entre otras cosas, se recoge 
la necesidad de la supresión de barreras arquitectónicas, 
y dice que ha de garantizarse el acceso al entorno urba
no , y además a los medios de transporte. 

Lo que sucede es que ustedes presentan una 
proposición no de ley sobre uh decreto que no existe. 
Primera cuestión: ese decreto no existe, no hay constan
cia en el BOCAIB de ese decreto. En segunda circuns
tancia, ustedes hacen una proposición no de ley con un 
texto que solamente va a solventar una cosa muy concre
ta, el transporte discrecional. Le he dicho a usted que el 
tema del transporte es mucho más complejo. Ya no 
hablo de las barreras en general, barreras de edificación, 
no hablo de eso, hablo del transporte. Y habría que 
contemplar el transporte especial. La experiencia de 
Grenoble, por ejemplo, o la experiencia de Barcelona. 
Habría que contemplar, por ejemplo, el transporte de 
taxi , el transporte urbano, que tampoco se contempla 
aquí, y todo esto. Incluso ayudas a personas físicas, 
minusválidos, para adaptación de vehículos, etcétera. 

Yo tengo que decir que la Proposición es muy 
pobre, y que aún compartiendo el espíritu -por eso 
decía que es difícil votar contra ella, pero usted nos 
obliga a hacerlo así porque no la retira- requiere el 
tema una solución global. Y esa solución global vendrá 
dada cuando esté aprobado el Proyecto de Ley, el desa
rrollo reglamentario que el Gobierno haga del mismo. 
Yo, por tanto, le ruego que la retire, si no votaremos en 
contra. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
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Grikies, Sr. Jaén. Sr. Rus, té la paraula. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Gracies, Sr. President. Més que res era per ratificar 
la postura i deixar-la molt clara cap al Sr. Serra. 

Miri, Sr. Serra jo crec que ha quedal molt ciar que 
si mantenia la Proposició no de Llei, nosaltres li votavem 
que sí, perque n'estam d 'acord amb la filosofía. Pero hem 
de tenil' un pum de serietat. Perque és així, perque jo cree 
que es pot treure bastant més si aprofitam la discussió del 
que és dins 13 ponencia. Podrem treure bastant més' i jo ha 
crec abó. Així ho ha manifestat nos i tol e l portaveu del 
Partit Popular. 

Per tant en la mesura que ja fins ,í tot avui en día es 
poden adquirir els vehicles, s i 1 empresa té voluntat d'adqui 
rir-l0, i cree que en l'Ordre -que no Decret jo no entraré en 
aquestes díferencies- facilita que per noves matriculacions 
donara aquests tipus de financ;ació; dones, si hi ha voluntat 
de les empreses, ja s adquiria el vehicJe. Ara, que voste ha 
vulgui , diguem, fixar de tal manera perquel'Ordre també ha 
contempli; jo crec seriosament, Sr. Serra, que bem d'esperar 
i per respecte al5 companys que estan -finsi tot elel seu grup
dins la ponencia, ham d 'esperar a discutir-ha dins la ponen
cia, 

1 repetesc: d'acord amb la filosofía, si vostes mante
nen la Proposició no de LIei votarem que sí. Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Sí, Sr. Serra? 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

És una qüestió, Sr. President. Efectivament aquí es 
parla d ' un decret de subvencions és una ordre d actuaJització 
de Decret de subvencions. Ho die, perque ens ho ha confir
mat el Sr. Conseller, i terminológicament seria error votar 
una cosa que no és correcta. Alesbores, la veritat és que toca 
dir "de I'Ordre d'actualització del Decret de subvencions". 
Aixó seria el correcte. 1 perdoni, Sr. President, la qüestió 
d 'ordre, peró com que les subvencions toquen ser per clecret, 
de fet és una ordre d 'actualitzacíó. El conseller ho ha fet bé, 
i nosaJtres també. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord, Sr. Serra. Constara, idó, la modificació 
aquesta. 

Sí, Sr. Jaén? 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Sí, Sr. Presidente, solamente por precisión termi.no
lógica, ya que veo que hay mucho interés en la precisi
ón, que se diga entonces lo que publica e l BOCAIB, en 
su página 4652: "Orden del Conseller de Treball i 
Transpons de 8 ele mayo de 1992 de apoyo al pequeño 
y mediano empresar io balear". 

EL SR. PRESIDENT: 

Així anira, Sr. Jaén. 

Passam a la votació. Senyores i senyors diputats 
que voten a favor , es volen posar drets, per favor? Gra
cies, es poden asseure 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, 
es volen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseu
re . 

Senyores i senyors que s'abstenen? No n'hi ha. 

28 vots a favor, 30 en contra. Queda rebutjada 
la Proposició no de Llei. 

rv.3) PROPOS1CIÓ NO DE LLEI RGE NÚM. 
2658/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTA
RIPSM 1 EEM. RELATIVA AL'EXERCICI DE COM
PETENCIES EN MATERIA D'ORDENACJÓ FARMA
CEUTICA. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam a la darrera Proposició no de Llei de 
I'ordre del día d'avui, que és la número. 2658/92, Pre
sentada pe) grup parlamentaJi psm 1 eem, relativa a I'e
xercici ele competencies en materia d'ordenació farma
ceutica. Té la paraula pel grup proposant el Diputat Sr. 
Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. 

Estam en un tema un poc complex, i per aixo 
varem donar bastants d'antecedents a aquesta proposició 
no ele Hei, perque els diputats i diputades poguessin 
tenir coneixement de causa del que realment es proposa. 

No es tracta d'assumir les competencies en 
ordenació farmaceutica -competencia estatal-, sin6 la 
competencia sobre expedients d'oficines de farmacia, . 
transferides dia 7 de novembre de l'any 80. Es tracta, 
per tant, d 'exercir únicament una competencia ja trans
ferid a. mitjanc;ant e l Reial Decret 2567/80, a l'article 7, 
que deia que "es transfereixen al ConseU Genera) Inte
rinsular les següents funcions i competencies en ordre 
a I'acció púbjjca sanitaria" i al punt g) deia: "elotorga
miento de la autorización oportuna para la creación 
construcción modificación, adaptación o supresión de 

d ............. --------------------
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¡tifOS, servicios y establecimientos sanitarios de cualquier 
C~(/se y nalllraleztl. inclu.idos baln.earios. emidades de seguro 
f'vre. asistencias médico-farmacé.utica 11 A I annex comple
~entava tates les materies afectaeles , i al final deia "aquellas 

¡( l/S disposiciones sanitarias q/,le resul¡,en aplicables (J las o· 
/I1(1lerias transferidas" . 

Que la competencia esta transferida ho ratifiquen els 
acords autonomics, quan parlen ele competencies deis pro
ductes farmaceutics especifica "no debe ser confundido con 
el título ordenación farmacéutica que en su momento ya dio 
lugar a los traspasos correspondiemes"; i, per si no fas sufici
ent, ha corrobora una circular, la número 743, ja més recent, 
del 14 d'abril cl'enguany, feta a petició d'una persona que va 
presentar uns aclariments, que diu "la competencia sobre 
expedientes de oficinas de farmacia está transferida a la Co
munidad de las Islas Baleares por Real Decreto 2567/1 980, de 
7 de noviembre, y por tanto dicha comunidad autónoma es la 
competente para resolver los expedientes a que se refiere el 
Real Decreto 909/1 978". Aquest Reíal Decret, el 909/1978, de 
14 d'abril, al seu article nove, apartat 1 diu que "correspon
derá a los colegios provinciales de farmacéuticos tramitar y 
formular propuestas de resolución, expedir certificaciones, 
etcétera". 1 a l'apartat 2 diu "dicho centro directivo podrá 
delegar en los colegios provinciales farmacéuticos la resolu
ción de los expedientes". 

Es a dir, es referia al fet que la Direcció General 
d'Ordenació Farmaceutica podria delegar als col'legis pro
vincials farmaceutics la resolució deIs expedients. És a dir, 
que ens trobavem que un decret anterior a les transferencies 
havia delept als coHegis provincials farmaceutics la resolu
ció deIs expedients. 

Aquest article 9.2 es va desenvolupar mitjan~ant una 
resolució de la Direcció General d'Ordenació Farmaceutica, 
que efectivament, tal com li permetia aquell Decret, delegava 
aquestes funcions. 1 deia, article primer, "de acuerdo con lo 
dispuesto en artículo 9.2 del Real Decreto 909/78, quedan 
delegadas en los mismos -es referia als co¡'¡egis oficials de 
farmaceutics- las materias a que se refiere dicho precepto". 
Aquesta resolució des que va ser dictada ha estat molt qües
tionada perque ala pnktica no su posa una delegació, tal com 
la facultava el Reial Decret 909/78, sinó que implica una 
vertadera transferencia de competencies als co¡'¡egis oficials 
d'apotecaris; perque implica que els recursos en primera 
instancia han de ser presentats davant els co¡'¡egis provinci
als, en segona instancia davant el ConselI General del Col'
legi Oficial de Farmaceutics a Madrid, i aquí ja s'acaba la 
via de reposició. i s'ha d'anar directament al contenciós ad
illinistratiu. Llavors el co¡'¡egi pot apel'lar, si perd el con
tenciós, al Tribunal Supremo 

Dic que aixo suposa una transferencia als co¡'¡egis, 
qUe no una delegació; perque si fos una simple delegació de 
illateries, la Direcció General d'Ordenació Farmaceutica 
s'hauria reservat la resolució deIs recursos d 'al~ada. El fet és 
qUe quan es tracta d'una competencia delegada, la resolució 
deis recursos administratius correspon al superior jerarquic 

de l'autoritat administrativa delegant, no al superior de 
I'autoritat administrativa delegada. Aquest és un tema 
que fins i tot ha estat objecte de recursos al Tribunal Su
prem. 

Pero anem a la qüestió important. Per que hem 
d'assumir aquesta competencia? Evidentment hi ha un 
mandat primer constitucional en el qual es deuen totes 
les administracions, i I'article 103.1 de la Constitució diu 
que lila Administración pública sirve con objetividad los 
intereses generales ". Dones bé, la gran majoria de reso
lucions denegatories que es produeixen per part del 
col-Iegis d'apotecaris, i després del recurs a Madrid 
continua la denegació amb una gran part deIs expedi
ents, la demostració que no serveix amb objectivitat els 
interessos generals és que després, quan es va a la via 
del contenciós administratiu, els particulars han guanyat 
el 80% deis casos. 

És així que el principi constitucional d'objectivi
tat queda conculcat per la Direcció General de Farmaci
a, per tal com el CoHegi d' Apotecaris, atesos els interes
sos professionals que protegeixen i tutel'len difícilment 
poden ser compatibles amb el principi d'objectivitat. 
Basta veure la tardan~a o demora que sofreixen tots els 
expedients, fins i tot quan el Tribunal Superior de Justí
cia és favorable a I'autorització, la gran majoria són 
apeHades al Tribunal Suprem -a costa de perdre els 
recursos- per perllongar la tramitació durant tres o 
quatre anys. 

Un altre deIs articles constitucionals que con
culca és el de la imparcialitat. Es pot considerar eventu
alment incompatible amb la imparcialitat, per tal com 
els agents deis col'legis no són sotmesos a un regim 
estatutaris, i realitzen funcions públiques sense tenir la 
condició de funcionari público És evident que els col'
legis persegueixen fins privats i l'administració ha de 
perseguir criteris públics. la imparcialitat la garanteix un 
funcionari públic i no un agent privat. Que passa a la 
practica? Nosaltres ho hem vist, han entrat peticions; les 
ha vist la Comissió de Peticions del Parlament, i se'ns 
han acompanyat amb aquestes peticions criteris donats 
pel Defensor del Poble. 

Les denúncies són, que els co¡'¡egis posen taxes 
de 28.000 pessetes fora cap base legal. Quan s'actua com 
a administració pública s'ha de tenir una norma amb 
rang de llei que autoritzi aquesta taxa, en aquest caso Al 
segon cas s'obstaculitza el dret de petició; per exemple, 
si es fa més d 'una sol'licitud, es demana que es retirin 
totes menys una. Aixo conculca, obstaculitza, el dret de 
petició. 

Un altre tema: per resoldre els recursos d'al~a
da, el Consell General de Farmaceutics demana 25.000 
pessetes per tramitar-los. Aixo són excepcions i¡'¡egals 
tipificades a 1 'article 202 del Codi Penal. es produeixen 
demores en la tramitació: un any, recurs de reposició, 
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recurs d'al<;:ada, finalment el Consell General de Farmaceu
tics apel'la al Suprem; tres o quatre anys en cada caso 

. Acap, Sr. President. En definitiva, aquí del que es 
tracta és de fer cas del que ens recomana el Defensor del 
Poble, contestant a un deis peticionarís d 'una autorització 
que deia "en el informe emitido por el Ministerio de Sanidad 
y Consumo, se resaltó que la interpretación restrictiva que 
respecto de la normativa aplicable efectúan usualmente el 
Consejo General y los colegios oficiales de farmacéuticos, 
podría solventarse probablemente si fueran los órganos co
rrespondientes de las comunidades autónomas los que asumie
ran el ejercicio de la competencia decisoria de los expedientes 
de autorización de apertura de oficinas de farmacia, en lugar 
de delegarle aplicando en su resolución los principios pro 
apertura i pro libertate en los que se basa la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo en esta materia" 

En definitiva, senyores i senyors diputats, la pro posta 
és que la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, el Go
vern, exerceixi una competencia transferida al seu dia al 
Consell General Interinsular, i que mitjan<;:ant un decret 
reguli tota la tramitació deIs expedients d'obertura i canvi 
d'apotecaries. Moltes de gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari MIXT 
té la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Estam davant una proposició no de llei del Grup Parlamen
tari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca que, d'entrada, 
ens ha plantejats alguns dubtes sobre la possibilitat legal de 
dur-la a terme o que prosperi. No obstant aixo, i fiant-nos de 
les fonts que ens aporta el grup parlamentari proposant, puc 
dir que es pot consultar altre legislació que podria canviar tal 
vega da el criteri, la postura que ens disposam a adoptar. 

Entenem perfectament que es tracta d 'unes compe
tencies que varen ser transferides en temps del ConselI Ge
neral Interinsular, pero que no han estat assumides per la 
Comunitat Autonoma; i que abans de fer-se aquest traspas 
al Consell General Interinsular, la Direcció General d'Orde
nació Farmaceutica va dictar aquesta resolució amb que es 
delegava als coHegis oficials de farmaceutics la competencia 
deci oria del expedients a que es refereix ... Bé, he posat 
emfasi amb aixo de decisoria perque ens dóna lIum per 
entendre i per, fins i tot si fas precís, perque doctors arnés 
de I'església d'aquesta comunitat també els té aquest Parla
ment, i el Govern naturalment, per interpretar les Ileis o 
sigui hermeneutes, per tal, fins i tot, amb la Proposíció no 
de Llei si fas necessari es podría treure un terme pero, per 
no enredar més aquesta exposició, direm implement que 
nosaltres entenem que com que la de.legació -encara que 
s'hagués fet abans era una simple delegació- quan es fa el 

traspas, la Comunitat Autonoma pot assumir perfecta
ment totes les competencies. 

Nosaltres ho entenem així, pero entenem que el 
procediment hauria de ser: assumir les competencies j 

llavors, si volgués, podria fer igual que ha fet I'Adminis
tració central, que pare ix ser que encara continua vigent, 
que seria quant a la resolució. O sigui: vostes amb la 
Proposició no de L1ei diuen que el Parlament de les llIes 
Balears insta al Govern a assumir les competencies en 
materia d 'ordenacíó farmaceutica transferides per Reial 
Decret 2560/80 en el tennini de tres mesos. Bé, aixo és 
correcte perque és assumir les competencies. 1 llavors 
diuen "dicti el corresponent decret que reguli la instruc
ció, tramitació" i llavors afegeixen "resolució deis expe
dients d 'instal'lació, trasllat i transmissions d 'oficines de 
farmacia" Vull dir que si es tragués aixó de "resolució " , 
que hauria de ser posterior que es volgués fer aquesta 
delegació de competencies per part de la Comunitat 
Autonoma, obraríem precisament -crec jo- correcta
ment, evitant aquests obstacles o entrebancs que jo no sé 
que existeixin, pero que voste ha citat, que es posen en 
la instrucció i tramitació; perque serien competencia de 
la Comunitat Autonoma perfectament regulada per 
Decret. 

Per tant nosaltres, per acabar, estam d'acord 
amb el fons d'aquesta proposició no de llei, com quasi 
sempre passa amb les que presenta el Grup Parlamentari 
del PSM-Entesa de I'Esquerra de Menorca. Ens queda
ven aquests dubtes amb l'exposició de motius, que crec 
que hem aclar\t, i vull dir que en tot cas, tant si corregis
sin aixo que he dit per igualar, per no ser més papistes 
que el Papa -per dir-ho exactament- per no ser més que 
l'Administració central. Fins i tot encara que no ho 
llevassin li donaríem suport, o sia que la votarem a 
favor; pero tal vegada aixo permetria que fíns i tot el 
grup majoritari pogués donar suport a aquesta proposi
ció no de llei que presenten vostes. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari SO
CIALIST A el Sr. Gómez Arbona té la paraula. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr. President. Senyors i senyores dipu
tats. Certament el tema d'aquesta proposició no de llei 
és molt complex, i nasal tres creim que el marc legal no 
és molt ciar. La veritat és que si feim una interpretació . 
amplia del Reial Decret 2567 podríem entendre que les 
oficines de farmacia estan compreses dins els centres i 
serveis sanitaris de qualsevol classe i naturalesa. 

Pero voldríem remarcar, perque a la Proposició 
no de L1ei així ve, que no corres ponen a les entitats 
d'asseguran~a lliure d'assistencia medico-farmaceutica. 
Pero, com deia abans, fent una interpretació realment 
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. "pJia del que són els centres sanitaris es podría entendre 
11

1 
e es transfereix a la nastra comunitat autonoma l autorit

queió per a la creació, construcció, modificació , etcetera, de 
tll .' d f .. les oftClIles ,e armacla. 

Com que més endavant hi ha diferents escrits. inelo-
OS ele l Ministeri de Sanital on es reconeix que aquesta com
~etencia és transferida o es podría tran ferir a la Comunitat 
Autónoma nosaltres creim que per part de l'Administració 
ele l'Eslal es creu que aquesta competencia és eran 'fericla. 
per tant 1'0 hi hauria d haver problema per pnrt del Govem 
balear, que sempre reclama competencies, que assumís 
aquesta. 

Nosaltres, per tant, podem dir d'entrada que estam 
d'acord amb la pro posta que ens fa el Grup del PSM-Entesa 
de l'Esquerra de Menorca. Amb el que estam tant d'acord és 
amb l'argumentació que empra contra els co¡'¡egis professio
nals. 1 nosaItres no volem ser uns defensors deis col'legis 
d'apotecaris, de metges ni de ningú, pero d'entrada dir que 
els co¡'¡egis de farmaceutics no són objectius, que no són 
imparcials, i que utilitzen metodes il'legals, nosaltres creim 
que és un tema un poc delicat. S'ha de reconeixer -i voste 
ho sap- que les oficines de farmacia moven molts de doblers, 
i precisament és un tema molt complex i que hi ha moltes 
baralles entre el coHegi, perque una oficina de farmacia 
guanya molts de doblers. 

Per tant, jo crec que el Col'legi d'Apotecaris ho fa 
tan bé com pot, i ho fa sempre que pot amb imparcialitat i 
objectivitat. 1 dir que han perdut quasi tots els contenciosos 
administratius i que per aquest motiu no han actuat amb 
imparcialitat, jo crec que és passar-se un poc, i d'entrada no 
hi estaríem d'acord. 

El principal moti u pel qual estam d'acord amb a
questa proposició no de llei és que si és una competencia del 
Govern balear, el Govern no pot fer un abandó de la seva 
responsabilitat i deixar que assumeixen la competencia altres 
organismes. Per tant creim que la proposició no del llei és 
Correcta, i en el sentit que qualsevol competencia que cor
respon al Govern balear, aquest l'ha d'assumir, li donarem 
su port. Gracies 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gómez Arbona. Pel Grup PP-UM té la 
paraula la Sra. Cava de Llano. 

LA SRA. CAVA DE LLANO 1 CARRIÓ: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados: El grupo 
proponente justifica esta proposición no de ley en que se han 
producido quejas sobre la actuación del Colegio de Farma
céuticos de Baleares en la tramitación de los expedientes 
para la tramitación de los expedientes para la instalación de 
nuevas oficinas de farmacia, y por ello solicitan que el Par
lamento inste al Govern balear a que asuma las competencias 
qUe en su día le fueron transferidas. 

----
--

De la simple lectura del texto de la Proposición 
se deduce que ésta viene inspirada en la defensa de los 
intereses particulares de algún peticionario o quizás 
alguna peticionaria, que al no obtener satisfacción por 
parte del Colegio de Farmacéuticos espera quizás obte
ner mejores resultados utilizando la vía de este parla
mento. Y ¿Por qué digo esto? ¿En qué me baso? Pues 
me baso, señoras y señores diputados, en el párrafo 
tercero del preámbulo de la Proposición no de Ley en 
el que se hace mención a un escrito del Ministerio de 
Sanidad -y que nos ha confirmado el Sr. Sampol- dirigi
do a algún peticionario, o a alguna peticionaria, que 
debió elevar una queja sobre la actuación del Colegio de 
Farmacéuticos. Ese peticionario, o quizás esa peticiona
ria, debió acudir a algún diputado del PSM, explicándo
le su frustración, y ese diputado en un gesto de amistad 
que le honra ha decidido acudir a este parlamento con 
la esperanza de que ese peticionario o peticionaria tenga 
mejor fortuna si es la Comunidad Autónoma quien 
resuelva el expediente, aunque tenga que esperar para 
ello unos meses. 

Es cierto -y no se lo vamos a negar- que la Co
munidad Autónoma tiene transferidas las competencias 
para tramitar y resolver los expedientes sobre instala
ción, traslado y transmisión de oficinas de farmacia. 
Nadie lo pone en duda. Lo que ocurre es que esa com
petencia se transfirió a nuestra comunidad autónoma 
estando delegada al Colegio Oficial de Farmacéuticos, y 
el Gobierno de nuestra comunidad autónoma ha mante
nido dicha delegación en base a la disposición transitoria 
octava de nuestro estatuto de autonomía, y en base 
también a la disposición transitoria séptima, párrafos 
primero y segundo, que dice así: el párrafo primero 
dice: "las leyes del estado relativas a materias trasferidas 
a la Comunidad Autónoma seguirán en vigor mientras 
el Parlamento no apruebe una normativa propia. Corres
ponderá al Gobierno de la Comunidad Autónoma la 
aplicación de aquellas." Y el párrafo segundo que dice: 
"Las disposiciones reglamentarias del Estado seguirán 
vigentes mientras el Gobierno de la Comunidad Autóno
ma no dicte otras de preferente aplicación." 

¿Cual es, pues, la normativa aplicable que nos 
decía el portavoz, en este caso del PSOE, que era con
fusa? Y creo que la normativa aplicable que regula el 
establecimiento, el traslado y la transmisión de oficinas 
de farmacia en la actualidad está constituida básicam
ente por el Real Decreto 909/78 de 14 de abril, la Orden 
del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de 20 de 
noviembre de 1979, la Orden del Ministerio de Sanidad 
y Seguridad Social del 21 de noviembre de 1979, la 
Orden del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de 
17 de enero de 1980, el Real Decreto 1711/80, de 31 de 
julio, y la Resolución de 30 de noviembre de 1978 de la 
Dirección General de Ordenación Farmacéutica, por la 
que se delega en los colegios oficiales de farmacéuticos 
la competencia decisoria -oigan bien: decisoria- de los 



expedientes atribuidas a dicha dirección general por medio 
de sus servicios provinciales y territoriales. 

Ésta es, pues, la normativa aplicable. Pero ustedes 
estarán pensando: "bueno, ¿quién es que tramita y quién es 
que resuelve estos expedientes?" El artÍCulo noveno del Real 
Decreto 909/78 atribuye a los colegios provinciales de farma
céuticos la tramitación de expedientes. O sea, tramitación a 
los colegios; mientras que el apartado 2 del mismo artículo 
atribU\ t' a la Dirección General de Ordenación Farmacéuti
ca, por medio de sus servicios provinciales y territoriales, la 
resolución de los expedientes, aunque preveía la posibilidad 
de la delegación en los colegios provinciales de farmacéuticos 
de tales resoluciones de los expedientes. Tal resolución tuvo 
lugar con carácter genérico para todos los colegios oficiales 
de farmacéuticos mediante la referida resolución de la Direc
ción General de Ordenación Farmacéutica de 30 de noviem
bre de 1978. Los colegios oficiales de farmacéuticos no sólo 
tramitan los expedientes, sino que también los resuelven en 
virtud de esta resolución que acabo de citar. 

Con la nueva estructuración del estado de las auto
nomías, esta situación generalizada prácticamente no ha 
cambiado. Entre las competencias preautonómicas i autonó
micas que el estado transfirió a las comunidades autónomas, 
y también a la Coml.tnidad Autónoma de las Islas Baleares, 
que son citadas en la Proposición no de Ley, se hallaba la 
rela tiva a autorizaciones de oficinas de farmacia, que es algo 
distinto a lo que son competencias de ordenación farmacéu
tica por parte de la Comunidad Autónoma. 

No han sido muchas las comunidades autónomas que 
han asumido las competencias para la resolución de los ex
pedientes de farmacia. Y, en caso de que las hayan asumido 
-escuchen bien, señoras y señores diputados- acto seguido lo 
han vuelto a delegar a los colegios de farmacéuticos, con lo 
cual en la práctica se mantiene la misma situación. En la 
actualidad no hay más que dos comunidades autónomas que, 
habiendo asumido su competencia para la resolución de los 
expedientes, no la han delegado posteriormente al colegio de 
farmacéuticos respectivo. Se trata de la Comunidad Autó
noma de Madrid y de la Comunidad Autónoma de Asturias. 
Son las únicas comunidades que resuelven los expedientes 
sobre autorizaciones relativas a farmacias. En todas las de
más comunidades autónomas al igual que en Baleares, la 
resolución de los expedientes corresponde a los colegios de 
farmacéuticos, bien por la resolución genérica de la que 
antes les he hablado de 30 de noviembre de 1978, o bien por 
la Resolucl.ón genérica de la que antes les he hablado de 30 
de noviembre de 1978, o bien por delegación de la propia 
comunidad autónoma. 

Conviene detallar que tanto en Galicia como en 
Andalucía, como en Castilla y León, Castilla-la Mancha y 
Canarias, las comunidades autónomas -al igual que ocurre en 
la nuestra- no han asumido las competencias referenciadas. 
Pero ahora viene otra cosa más importante. Otras comuni
dades como Murcia, País Valenciano, Cataluña, Extremadu
ra y Aragón, han asumido dichas competencias para segui-

damente delegarlas en los colegios de farmacéuticos. 
Pensamos por tanto que todo este panorama es muy 
significativo y muy ilustrativo, señoras y señores diputa
dos; y que en Baleares ocurre lo mismo que ocurre en el 
resto de comunidades autónomas, excepto en Madrid y 
en Asturias . 

En la actualidad, pues, la autorización de las 
oficinas de farmacia en esta comunidad la resuelve el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares. No obs
tante, el ac ta de apertura de funcionamiento y de inspec
ción e lleva a cabo por la Conselleria de Sanidad y 
Seguridad Social en base al artículo 9 del Real Decreto 
909/78 y del articu lo 15, párrafo 1, de la Orden de 21 
de noviembre de 1979. Pero ¿qué pasa? Pues pasa lo 
que ocurre muchas veces en la vida, que en estos expe
dientes intervienen distintos farmacéuticos, mantienen 
posturas y puntos de vista diferentes, y las resoluciones 
colegiales o las posteriores sentencias judiciales merecen 
la crítica y la queja de todos aquellos farmacéuticos 
cuyos intereses no se han visto reconocidos. 

Pero da la casualidad de que prácticamente 
todas las sentencias del Tribunal Supremo de los dos 
últimos años han confirmado las resoluciones del Cole
gio. Por eso no lo entiendo, Sr. Sampol, quizá maneja
mos sentencias diferentes, porque usted decía que en un 
80% las sentencias van a favor de los farmacéuticos que 
han · visto frustrados sus intereses. Mis datos no son 
éstos. Usted no ha citado ninguna sentencia, y yo le voy 
a citar un montón para demostrar mi aseveración en 
este tema. Le vaya citar: la Sentencia del Tribunal Su
premo de 11 de marzo de 1991, sobre una farmacia del 
barrio del Molinar, la de 16 de septiembre de 1991, de 
23 de octubre de 1991, de 6 de febrero de 1992. Todas 
ellas confirmatorias de los acuerdos colegiales, sólo me 
consta una sentencia del Tribunal Supremo, que es la del 
27 de mayo de 1991, que se falló a favor de una farma
céutica, fue en un caso de Ibiza -conozco perfectamente 
el tema-, y fue porque el Tribunal Supremo, excepcio
nalmente, a la hora de computar el número de habitan
tes computó las de un puerto deportivo, incluso llegán
dolo a computar por el número de amarres: en la tem
porada baja de 260 amarres, y en la temporada alta 500 
amarres, y en el cómputo poblacional admitió esta cosa 
que jamás se había admitido por parte del Tribunal 
Supremo. Y últimamente ha habido una sentencia del 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia ratificando el criterio del Colegio de Farmacéu
ticos sobre una farmacia de es Pitlarí. 

Ha hablado el Sr Sampol de inconstitucionali
dad. Mire, yo he estudiado el tema porque me interesa 
enormemente, y me be encontrado con una cosa muy 
curiosa, y es que buba una cuestión de inconstituciona
lidad que fue promovida por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, 
por posible inconstitucionalidad de la base 19 de la Ley 
de bases de sanidad nacional que es la que limita el 
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'mero ele establecimientos de farmacia por c¡'iterios demo
r\~áf iCOS O por c.-iter ios geográficos. Pues bien, esta sentencia 
~e l Constitucional, de l año 1984. dijo que no se lesiona ni el 
rtículo 14, que se decía que se podía lesionar porque no 

3e mantenía el pri ncipio de igualdad; IlÍ el articu lo 35, que :5 el de l derecho al t rabajo; n i el artículo 38, ele Libertad ele 
empresa. y esta sentencia de l Constitucional dice que la 
limitación de las oficinas de farmacia por distancias y por 
número de habitantes tiene por objeto lograr una distribu
ción equilibrada, produciendo un efecto diseminador de su 
localización, lo que conlleva a ofrecer un mejor servicio para 
la población , evitando una concentración excesiva en una 
zona en perjuicio de otra. Imagínese si hubiera libertad qué 
ocurriría: pues que en el Borne y en Jaime III estarían todas 
las farmacias, y que en las barriadas no habría ninguna, por 
lo que esta limitación responde a exigencias adecuadas a los 
intereses de carácte r sanitario de ordenación farmacéutica. 

En cuanto a la limitación, tengo un estudio de de
recho comparado que se efectuó en Francia, que habla de 
países convergentes con Francia y divergentes en cuanto a 
las limitaciones que se pueden interponer. Todos los países 
comunitarios que podíamos denominar latinos, más Bélgica 
tienen limitaciones demográficas y geográficas; los países 
nórdicos no. Pero es que incluso llegando a directivas de la 
Comunidad Económica Europea, que las hay, tampoco se 
habla en ningún momento de esto que usted habla, que estas 
limitaciones son inconstitucionales. No tiene ningún sentido , 
Sr. Sampol. 

En consecuencia, consideramos que no hay razón de 
peso para retirar las competencias al Colegio Oficial de Far
macéuticos de Baleares, ya que con la experiencia adquirida 
en los años en que vienen realizando estas funciones, los 
resultados son muy positivos. Y además, significarían la 
necesidad de incrementar -innecesariamente a nuestro juicio
los gastos para nuestra administración, pues habría que 
contar con más medios personales sobre todo técnicos: juris
tas, arquitectos, administrativos ... , dada la evidente conflicti
vidad que suele estar en juego en ellos; lo que, con la coyun
tura actual de recortes presupuestarios y de gasto público, 
hacen inoportuna la revocación de las competencias. 

Por todo ello consideramos que el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos debe seguir resolviendo los expedientes, ante 
la situación expuesta, y no estimamos necesado que la comu
nidad autónoma asuma la competencia para tajes resolucio
nes. No obstante, nuestro grupo deja libertad de voto en este 
tema. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cava de Llano. Pel tom de replica té 
la paraula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
El Sr. Vidal ha parlat de modificar un poc la Proposició no 

-

de Llei. Nosaltres creim que esta perfectament redactada 
en la mesura que deim que el decret que ha dictar el 
Govem ha de regular la instrucció, tramitació i resolu
ció deIs expedients de farmacia. 

El deix per endavant, perque em reserf per la 
Sra. Cava de Llano, que també ha entrat un poc en el 
tema, j em permeti que llavors pugui ser més contun
dent amb la Sra. Cava de Llano, perque ella ha ha estat 
bastant. 

Quant al Sr. Gómez Arbona, efectivament hi ha 
un ac1ariment del Ministeri de Sanitat signat pel Sr. 
Eduardo Clavija Fernández Palacios que confirma que 
aquestes competencies estan transferides. Quant a l'ob
jectivitat j la imparcialitat, vull dir que no és una acusa
ció, sinó que el fet que la resolució deis expedients cor
respongui o s' hagi delegat al Col 'legi d' Apotecaris , jo die 
que aixo no garanteix l'objectivitat ni la imparcialitat, 
perque la imparcialitat només la pot garantir el funcio
nari público 1 és així, pel seu rang estatutari, perque 
l'Estatut li dóna l'atribució de la imparcialitat. No la pot 
tenir, no la pot garantir, no vol dir que la conculqui o 
no, pero no queda garantida aquesta imparcialitat pels 
particulars. 1 aixo és irrefutable. 

Quant a la legalitat de les taxes, hi ha un ofici, 
el 221, de 12 de febrer del 1992, del Ministeri de Sanitat 
i Consum, signat pel Sr. Antonio Hiniesta, que diu "las 
cuotas o exacciones que exija el Colegio de farmacéuticos 
para tramitar expedientes de apertura de oficinas de 
farmacia no tiene ningún respaldo legal. Por tanto taxati
vamente atentan contra lo dispuesto en la Ley de régimen 
jurídico, arto 27.1, Y son nulos de plenos derecho por 
imperativo del are. 47.2 de la Ley de procedimiento admi
nistrativo" Aixo ha diu el Ministeri, o sia que aquestes 
taxes són il'legals; aixo com a mínimo 

Anem a la Sra. Cava de Llano. Ha pujat aquí 
molt fiera, Sra. Cava de Llano. Ens ha parlat que aquí 
nosaltres presentam aquesta Proposició no de Llei "en 
un gesto de amistad", és a dir que aquí nosaItres actu
am, duim les proposicions per amiguisme. Jo no sé, és 
un judici de valor que no li admet, Sra. Cava de Llano, 
perque, jo no sé si voste té familiars, coneguts o amics 
que tenen apotecaríes. Jo li puc dir que no en cap ni un. 
Coneguts, sí; familíars í amics, cap ní un. Per tant, crec 
que ham de mesurar un poc les paraules. No sé si aques
ta era la seva vertadera intenció, pero, la veritat, ha he 
considerat una alusió de mal gusto 

El tema central del decret és, primer de tot, 
assumir les competencies, i llavors amb un decret regu
lar tata la tramitació i resolució d'expedients. Vostes, si 
valen, poden perfectament tornar delegar la tramitació 
deIs expedients al Col 'legi d'Apotecaris, pero assumint 
les competencies, el que vostes faran és no renunciar a 
resoldre els recursos d'al<;ada i els peticionaris, amb 
aixo, no se n'hauran d 'anar a Madrid al Consell General 
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d'Apotecaris a presentar recursos sinó que, desestimats peJ 
Co l·legi d Apotecaris de les 1l1es Balear, p dran recórrer en 
al<;ada davant el Govern de les rIles Balears. T el Govera de 
les lUes Balears reso ldnl aquests reCllrsos. 

Aixo és l'atribució de competencies. Aixo és no 
renunciar a les mfnimes competeDcies que ens cede1x l'Ad
min istració central. Ara. e l que passa és que aquí hi ha UDS 
interes os molt corporativistes. 1 hi ha un interessos gene
rals. 1 vostes pareix que ho tenen ciar. Davant un interesso 
corporativistes o els interesso de la coHecüvitat, I'autonomia 
és secundaria. Una transferencia de J'any 78 no ens interes
sa, perque aquí hi uns senyors apotecaris gue deuen pressio
nar, i aixo és a ixí i em sap molt de greu dir- ho. 

Quant a les sentencies aquí en tenc del Tribunal 
Suprem: 2 J de maig de 1991, sentencia fal lada a favor del 
peticionad o m illor dit en contra del recurrent, que era el 
ConseJl General del Co Hegi el' Apotecaris· Sentencia elel 
T ribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, de dia 2] 
de juny de ]992; octubre de 1991, etcetera. 'hi ha moltís
simes. 

E l tema és que no parlam d 'ordenació. i la darrera 
parrafada final, perdoni , la clarrera argumentació fina l -dis
culpi- I'ha dedicada al tema d'ordenació farmacelltica. 1 ja ti 
he dlt d'entrada que no era el tema. Estavem parlant de les 
competencies transferides per Re.ja! Decret del 78, que són 
únicament la tramitació i la resolució del expedients de far
macia. Per tant, tota l'argumentaciófjnal era una obviet t. 

Finalment eDS tornat1l trobar amb un deba t de de
senvo lupament de la nostra autonomía, de/ nostre autogo
vern. Amb un tema menor, si vol, encara que afecti mol t 
directament alguns particu lars, quesón dlltadans -encara que 
només sigui un- que tenen dret a exigir els seus dj"ets com a 
ciutadans. Encara que només fos un. Aquí ha entrat a la 
Comissió de Peticions, se'ns ha enviat al nostre grup, j s'ha 
envíat a vostes i a to15 e ls grups. Tots els grups tenen la 
petició d'aquest ciutada; jo en tenc d 'a/tres, a més a més. 

En un tema de desenvolupament de la nostra auto
nomia vull emp la~ar Unió Mallorquina E s tornen trabar 
amb un tema, la setmana passada o 'hi va ha un de qüestió 
lingüística, ens pensavem que votarien amb nosaltres, i no 
va ser així, ho varem lamentar ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Sampa!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sí acap. Un tema d 'acceptar competencies que ja 
estan transferides per J'esta:t. Novament votaran no? Ens 
imaginam que sí, ates que la Sra. Cava de Llano ha donat 
Ilibertat de vot a l Grup. Per tant seria un precedent que 
nosaltre saludaríem, i el convidam a votar amb nosaltres 
en aquest tema i, per extensió, als diputats del partit Popular, 

perque aquest és un tema d 'interes per a la nostra Co
munitat Autonoma. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Sampo\. En tom de contrareplica 
té la paraula el Sr. Vidal: 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senzillament per contra
replicar el Sr. Sampol, millar dit, matisar-Ii el que li ha 
dit, perque jo no entr en aixo que ell explica de consti
tucionalitat ni inconstitucíonalitat, sinó senzilJament jo 
li he volgut amb aíxo de llevar IIresolucióll ja avan~ant
me a la possibilitat que, pero sempre, després natural
ment que s'assumeixin, en aixo estam d'acord perque és 
logic, unes competencies que varen ser transferides que 
s'assumeixin . Pero vull dir que si es vol actuar fins i tot 
igual que l'Administració central, com havia dit abans, 
llavors pot delegar la resolució als coHegis de farmaceu
ties o 

Per tant nosa ltres, ti tom a repetir, 1i faig aqu
esta matisació, pero que només Ji ha volgut fer una 
suggerencia de pragmatisme per veure si podia ser 
unanjme l'aprovació d 'aquesta proposició no de \leí. 
peró en tot cas nosaltres fíns i tot mantenint el text, li 
donarem suporto 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Vida\. La Sra. Cava de Llano té la 
paraula. 

LA SRA. CA V A DE LLANO 

(veu gairebé inaudible) 

¿Seria posible dividír el tiempo con Unió Ma
llorquina? 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo en principi, segons el reglament, article 70.4 
entenc que el que cap és la cessió del torn, el que no 
cap és la divísió d'un torno 

Hi ha unanimitat a la Mesa en aguest sentit, és 
a dir, hi pot haver cessió de torn, pero no és possible 
dividir un toro en dues intervencions 

LA SRA. CA VA DE LLANO 1 CARRIÓ: 

Muy bien, Sr. Presidente. ¿Se me oye? 

Yo, Sr. Sampol, si he entrado a hablar de orde
nación o de las limitaciones que podían existir, ha sido 
porque usted ha hablado de temas de presunta inconsti-
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c;ionalidad, y esto me ha obligado a hacer mención a la 
:~lica sentencia que yo conozco emanada del Tribunal Cons
~tl.lcional. Le elije que no bay quebrantamiemo en ninguno 
~e la Constitución. Es por eso, sé perfectamente que eJ lema 
es distinto. 

En cuanto a que usted insiste en que esta Comunidad 
Autónoma acepte las competencias, yo le digo que, esté 
claro, si estuviéramos hablando de que prácticamente todas 
las comunidades autónomas así lo tienen, pues le diría que 
quizás sí, ¿por qué no? no todas se van a equivocar. Pero yo 
insisto que de todas las comunidades autónomas, las únicas 
que han aceptado estas competencias son la Comunidad 
Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma de Astu
rias. Las demás ninguna. Y las que la han asumido luego lo 
han vuelto a delegar; quiero decir, Sr. Sampol que no debe
mos estar tan equivocados, quizá. 

Yo creo que esto es así. Quizá usted no me entien
da, yo se lo digo de todo corazón, creemos que esta es la 
postura correcta. Sin embargo, que cada uno mantenga la 
suya. 

En cuanto a que la farmacia es un tema sanitario, y 
que tal... Bueno, estamos absolutamente de acuerdo, pero no 
quiero olvidarme de decir una de las bases en que nosotros 
fundament3.mos nuestra oposición, y es el coste grande, 
importante, ingente que supondría la creación ahora de toda 
la infraestructura para atender a esta solicitud que ustedes 
nos piden. Y aunque es verdad -esto lo dijo una ministra de 
Sanidad francesa, Simone Veil- que la salud no tiene precio; 
10 que es evidente es que no tiene precio, pero sí que tiene 
un coste; y en este caso esto seria un coste grande. Es todo. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cava de Llano. Canelos el debat, passa
rem a la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de la 
Proposició, es valen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

31 vots a favor, 27 en contra. En conseqüencia, 
queda aprovada la Proposició no de Llei número 2658 del 
Grup Parlamentari PSM-Entesa de ¡'Esquerra de Menorca. 

Sí, Sra. Munar, per que em demana la paraula? 

LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT: 

Per explicació de vot en base a l'artiele 91.3. 

EL SR. PRESIDENT: 

--

Entenc, Sra. Munar, que no hi ha lloc a tom 
d'explicació de vot en base a l'article 91.3, perque 
aquest artiele el que diu és que no hi haura lloc a expli
cació de vot quan la votació hagi estat secreta o quan 
tots els grups parIamentaris haguessin tengut oportunitat 
d'intervenir en el debat. Ates que voste pertany al Grup 
Parlamentari PP-UM, i que aquest grup ha intervengut 
en el debat, en aquest cas entenc que no hi ha Iloc a 
aquest tron d'explicació de vot. 

1, esgotat l'ordre del dia, canelo u aquesta sessió. 
Gracies a tots. 
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