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1.- PREGUNTES: 

1) RGE núm. 574/93, formulada per l 'Hble. Sr. Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, amb la 
formulació següent: 

liDia 3 de novembre de 1992 el Pie del ParLamelU adOpla. la següent resolució: 'El Parlament de les ILles Balears insta el 
Govern a assum ir les com:pelencies en materia d 'ordenació farmad~l.ilica, lransferides per Reial Decrel2567/80 i, en el termini 
de tres mesos dicti el corresponelZt decret que reguli La inslrucció .. cram Ílació i resoludó deis expedienLS d ¿nslal-lació, trasllat 
¿ lran.sntissions d 'oficilles de fa rnuicia. ' Per quin motiu el Govern no ha complil l 'esmentada resaLudó?" 

---
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2) RGE núm. 575/93, formulada per l'Hble. Sr. Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup ParlamentarÉ PSM i EEM, amb la 
formulació següent: 

"Quines aCluacions ha empres el Govern de les Illes Balears per evitar l'ampliació del camp de tir denominat PT-3 del 
Minisleri de Defensa dins l'area natural d 'especial ilUereS de Son Vida?" 

lI.- INTERPELLACIONS: 

1) RGE núm. 3703/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política del Govern de la CAIB en 
materia d'inversions en indústria i comerf durant 1992. 

IlI.- PROPOSICIONS NO DE LLEI: 

1) RGE núm. 4807/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a dotació de les "uvis" mobils del centre de 
coordinació d'urgencies de Mallorca. 

2) RGE núm. 4821/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a declarar nul'la la modificació de credit 
per 425 milions de pessetes i destinació d'aquesta partida per al projecte i iniciació de les obres de l'hospital de la comarca 
d'Inca. 

IV.- DEBAT DE LES PROPOSTES DE RESOLVCIÓ presentades pels grups parlamentaris a l'escrit RGE núm. 2441/92, del 
Govern de la CA, com a comunicació dels criteris generals als quals s'ha d'acomodar l'elaboració del Pla sectorial d'equipa
ments comercials. 

1.1).- Pregunta RGE núm. 574/93, formulada per 
I'Hble. Sr. Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parla
mentari PSM i EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes a tots. Comen~am 
la sessió plenaria d'avui. El primer punt de l'Ordre del Dia 
són les preguntes i la primera és la 574, que formula el Di
putat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i 
EEM, relativa a assumpció de competencies en materia 
d'ordenació farmaceutica. Té la paraula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 AMORÓS: 

Gracies, Sr. President. El passat 3 de novembre de 
l'any 92 aquest plenari adopta la següent resolució: "EI 
Parlament de les llles Balears insta el Govern a assumir les 
competencies en materia d'ordenació farmaceutica transfe
rides per Reial Decret 2567/80 i que en el termini de tres 
mesos dicti el corresponent decret que reguli la instrucció, 
tramitació i resolució deIs expedients d 'instaHació, trasllat i 
transmissions d 'oficines de farmacia." Per quin motiu el 
Govern no ha complit I'esmentada resolució? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Té la paraula el Conseller Sr. 
Oliver per respondre. 

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

Gracies, Sr. President. Ja que el concepte d'or
de nació farmaceutica que figura en el nostre estatut és 
més ampla que aquest decret de l'any 80, s'ho han cre
gut per raons d'oportunitat política i ja que hi ha, per 
després de l'aprovació d'aquesta proposició no de llei, 
hi ha hagut una signatura al Congrés de Diputats de 
pacte autonomic, esperar, per aquestes raons -ja dic
d'oportunitat política per fer una cosa més completa en 
vista del que ens pugui dir aquesta transferencia. Graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Sr. President. Evidentment, al marge del contin
gut del Pacte Autonomic que, llegits els acords, diuen 
que no s'ha de confondre amb el títol d'ordenació far
maceutica, li voldria dir que aquí hi ha un imperatiu 
democratic i que és una resolució d'aquesta cambra, 
d'aquest Parlament, i que el Govern esta obligat a com
plir-Ia al marge de consideracions polítiques que en tot 
cas només serien d'un grup parlamentari, millor dit, 
d'una part d'un grup parlamentari que en aquell cas no 
va tenir majoria dins aquesta cambra. Entenem que s'ha 
d'acatar aquesta resolució, per tant, l'instam, Sr. Conse
ller, que compleixi aquell acord i dicti aquest decret. 
Gracies. 
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1.2).- Pregunta RGE núm. 575/93, formulada per 
l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamen
tari PSM i EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona pregunta que és la 575, que for
mula també el Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, relativa a 
ampliació de camp de tir dins l'espai natural de Son Vida. 
Té la paraula el Diputat Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Vare m saber per la premsa 
que s'havien efectuat unes obres d'ampliació al camp dins 
l'espai natural de Son Vida. Hem sabut també que aquestes 
obres no tenien la preceptiva llicencia municipal i en tot cas, 
vist que estan situades dins un espai natural, l'espai natural 
de Son Vida, demanam quines actuacions ha empres el Go
vern per evitar aquesta ampliació del camp de tir, no pel que 
suposa per a la seva activitat, sinó perque esta dins un area 
natural d'especial intereso 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Té la par aula el Conseller Sr. 
Gilet. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESI
DENCIA (Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. Diputat Sr. Sampol, li contest 
en nom del Govern d'acord amb la documentació facilitada, 
i entenem que, com ja ha reiterat en diverses ocasions, aquest 
Govern no té competencies en materia urbanística i que, en 
tot cas, la L1ei d'espais naturals no concedeix en cap moment 
competencies de vigilancia al Govern. De qualsevol manera, 
d'acord amb l'article 23, haurem d'estar a la L1ei 8/75, de 12 
de mar~, quant a zones i instal-lacions d'interes per a la 
defensa nacional. D'aquÍ que, independentment del que 
entenem que no són competencies del Govern, també s'en
tengui que han de ser altres institucions, com ho pot ser 
l'ajuntament o el mateix consell insular, les que han de pren
dre les mesures necessaries ajustadament a la normativa 
vigent i concretament a aquesta L1ei 8/75. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gracies Sr. President. E ntenem que de la mateixa 
manera que e l Govern és vigilam de les seves competencies 
quan co nsidera que se senten agredides per altTes instituci
on ,en aquest cas hi hauri a una administració distin ta que ha 
vUl~era t una de les lIei més estimades el aquesta comunitat 
aUlOnoma i, per tant. encara que el Govern digui que no hi 

té competencies creim que esta en l'obligació moral de 
fer sentir la seva veu i demanar que es respecti la L1ei 
d'espais naturals. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESI
DENCIA (Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. Sr. Sampol, les compe
tencies, d'acord amb la llei, no són renunciables, pero 
tampoc no són assumibles si no és en base a una llei. 
D'altra banda, li manifest que tota vulneració de qualse
vol normativa té la tutela judicial, que la estableix la 
mateixa Constitució, pero en base a una legitimació, en 
aquest cas, activa, i entenem -l'hi he reiterat al comen
~ament- que el Govern no es pot ficar alla on no té res 
a fer o cap competencia afer, i a part de tot aixo que 
voste digui que aixo s'hagi vulnerat és una precisió i un 
judici, en la meva opinió, un poc aleatoria i un poc, 
diguem-ne, extensa, sent així que l'article 23 de la ma
teixa LEN estableix la possibilitat, d'acord amb la L1ei 
8/75, de zones i instal-lacions d'interes per a la defensa 
nacional, de declaració d'aquestes zones d'interes espe
cial. Conseqüentment, em pareix que els seus comentaris 
estan un poc fora de Hoc. 

EL SR. PRESIDENT. 

Gracies, Sr. Gilet. 

11.1).- InterpeHació RGE núm. 3703/92, pre
sentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a política del Govern de la CAIB en materia d'inversi
ons en indústria i comere; durant 1992. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'Ordre del Dia, que 
correspon a la Interpel-lació 3703, presentada pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política del Go
vern en materia d'inversions en indústria i comer<;: du
rant l'any 92. Té la paraula, pel grup interpel-lant, el Sr. 
Valenciano i López. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Quan la 
nostra societat passa dificultats és precisament quan els 
seus dirigents, quan els gestors públics, han de tenir més 
esment i encara més eficacia a administrar els béns de 
tots, és quan s'han de complir al maxim els programes, 
és quan s'han d'invertir al maxim totes les despeses que 
estiguin destinades a assolir un objectiu, perque, Srs. 
Diputats, en una epoca en que hi escassesa, en una 
situació de crisi, no només es tracta de confluir tots els 
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esfor~os per millorar la situació, sinó que també es tracta, en 
un altre temps, de rendibilitzar al maxim les possibilitats de 
que disposa l'Administració. 

Precisament per aixo és molt important que s'efectu
In i que es duguin a terme totes les inversions previstes, així 
com també és important que es canalitzin al maxim totes i 
cadascuna de les transferencies de capital previstes. Perque, 
Srs. Diputats, és una imprudencia disposar d'uns pressuposts 
de 1.400 milions de pessetes en transferencies de capital, que 
empreses i corporacions locals els poden transformar rapida
ment en inversions i en nou mesos només tenir-ne 500 mili
ons, de compromesos. Aixo, Srs. Diputats, és una impruden
cia. 

Aquesta interpel'lació que veim avui, Srs. Diputats, 
presentada dia 6 de novembre de I'any passat, fa quatre 
mesas, fa quatre mesas que ja l'haurÍem d'haver debatuda, 
pretén posar en relleu que per part de qualque conselleria no 
era el més corrent haver efectuat, haver dut a terme, d'una 
manera important, d'una manera majoritaria, aquestes inver
sions previstes als pressuposts, concretament, a la Conselleria 
de Comer~ i Indústria aixo no era així. Aixo significa que en 
el moment en que el nostre grup parlamentari dia 6 de no
vembre va presentar aquesta interpeHació aquesta conselleria 
no havia fet I'esfor~ necessari, no havia fet l'esfor~ suficient, 
l'esfor~ solidari, que es demanava en aquell moment, l'esfor!5 
de complir els programes, de complir els objectius, que havi
en marcat alllarg deis pressuposts de l'any 1992. 

Segurament prest, ho esperam, ens donaran les xi
fres, ja haurien de ser aquí pero no hi han arribat, a darrera 
hora, a corre-cuita, dia 31 de desembre ho van haver d'exe
cutar perque la liquidació els sortÍs una mica més favorable. 

Com veuen, Srs. Diputats, estam obligats a parlar de 
l'execució del pressupost deIs nou primers mesos de l'any 
passat, perque són els únics mesos que amb bastant de retard 
i amb una documentació que és breu, una documentació que 
és escassa, una documentació minsa, petita, incompleta, pero 
que és suficient per poder dir clarament que l'execució del 
pressupost d'inversions d'aquesta conselleria va ser un pres
supost executat d'una manera descompensada. O sigui, que 
no es va fer l'esfon; que es podria haver fet, que les possibili
tats que tenia d 'invertir, aquesta conselleria, no es van com
plir, i si no, Srs. Diputats, vostes mateixos ho poden compro
varo 

Dia 30 de setembre, programa de residus solids, de 
700 que disposaven, contretes zero pessetes, 0%. En energia, 
de 173 milions que podien disposar per invertir, contrets 38, 
un 22%. D'artesania, de 35 milions, contrets 12, un 34%, i 
podria llegir-Ios, Srs. Diputats, programa per programa, aixo, 
en definitiva, fa que d'un total d'inversions de 1.694 milions 
només n'hi hagués 504, de contrets, és a dir, un 30%. Em 
permetran que els remarqui que són contrets, perque no 
estan executats, només estan contrets, molts d'ells ni tan soIs 
esta ven gastats. 

Com poden veure, per tant, la preocupaclO 
sobre l'eficacia d'inversions d'aquesta conselleria esta 
plenament fonamentada. La preocupació perque, en una 
situació de crisi, alla on s'hauria de demanar una major 
eficacia, a l'Administració, precisament no es fan els 
esfor!5os suficients que es podrien fer per invertir. 

Hauria d'exposar també, Srs. Diputats, per com
plementar una visió del sector, haurÍem de donar una 
pinzellada a com es troba la indústria i a com es troba 
el nostre comer~ a les nos tres illes, pero em permetran 
que no ho faci, primerament no ho faré perque vostes 
tenen prou elements de judici per poder valorar en 
quina situació ens trobam, vostes tenen pro u elements 
de judici per saber si efectivament es necessita o no tenir 
una major eficacia perque aquests ajuts que hi havia de 
1.400 milions haguessin pogut arribar d 'una manera 
rapida a les empreses i a les corporacions locals; i no ho 
faré, Srs. Diputats, perque cree que hem de centrar 
aquest debat en la nostra autonomia, en la nostra comu
nitat autonoma, en el Parlament de les Illes Balears; per 
tant, em permetran que deixi de banda productes interi
ors bruts, em per metran que deixi de banda taxes d'o
cupació, productivitat, consum i altres qüestions que si 
les exposas només servirien com a excusa perque el 
conseller que sortÍs aquÍ digués bé, aixo, ja sabem que 
és un problema entre aquesta i altres terres, no, centrem 
el debat en la nostra autonomia, centrem el debat en els 
nostres pressuposts, centrem el debat en les nos tres 
inversions. 

Per fer aixo, primerament, el que és imprescin
dible és plantejar quin és l'esfor~ real que fa el Govern 
de la nostra comunitat autonoma en materia d'indústria, 
quin és aquest esfor~ real? Pressupost de l'any 1992, 
capítol VI d'inversions, es disposava de 16.000 milions 
de pessetes, quants se'n destinaven a indústria?, ho sa
ben vostes? 39. De 16.000 milions de pessetes, els pro
grames d'indústria només hi tenien destinats 39 milions 
de pessetes, un 0'2%, ho senten bé, un 0'2%. I si en 
comptes d'analitzar el capítol VI d'inversions reals 
analitzam les inversions globals, entre capítol VI i capí
tol VII, Srs. Diputats, veuran que, d'un pressupost de 
24.745 milions, només en disposaven per a indústria de 
201 milions de pessetes, és a dir, un 0'8%. I aquesta és 
I'autentica realitat industrial d'aquest Govern, aquest és 
l'autentic interes per aquest sector per part de la nostra 
comunitat autonoma, un 0'8%, un 0'8% de les inversi
ons de la nostra comunitat autonoma en indústria. Re
alment, Srs. Diputats, aixo és un esfor!5, pero em per
metran que els digui que és un esfor~ de miseria. 

1 quin esfor~ real s'ha fet des d'aquesta conse
lleria perque les nostres empreses es puguin acollir a la 
gran quantitat d'ajuts que hi ha actualment? En aquest 
Parlament ho hem vist, hem tracta de molts de pro
grames europeus i aquesta cambra coneix l'existencia de 
multitud de programes, a quants d'ells s'han acollit les 
nostres empreses? Realment a molt pocs. L'objectiu, per 
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ttlnt Srs. Diputats. és . aber COI11 és possible que en una 
situació que és difícil , a pesar que hi hagi algú que digui que 
aquí na pass a res, en una ituació de crisi. no s aprofitin els 
recurso de que disposam '? , com és possib le que en nOll 

mesas, ele 1.700 milion de pessetes en 110Ll mesos un 75% 
del temp , només se sigui capa~ d' invertir-ne un 30% i la 
resta, els altres 1.200 milions, esperen encara, molts d 'ells, 
asseguts , ¡una part important d'ells avui ja se n'ha anat a 
qualque subvenció famosa. 

Aquest, per tant, Srs. Diputats, és el motiu d'aquesta 
interpeHació. En primer lloc, la responsabilitat de la Conse
lIeria de Comer<; i Indústria per no activar tots els mecanis
mes necessaris que tenia al seu abast per aportar el seu es
for<;, per aportar el seu gra d'arena que tenia a la ma, per 
invertir tot el que podia invertir, la responsabilitat de no 
haver fet tot el que podia fer, pero per una altra banda tam
bé la responsabilitat d 'aquest Govern en deixar de banda la 
nostra indústria i dedicar-hi només un 0'8% de totes les 
inversions, inversions reals més transferencies de capital, de 
la nostra comunitat autonoma. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. En representació del Go
vern, té la paraula el Conseller Sr. Triay. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Va
lenciano, voste es creu tot el que ha dit en aquesta tribuna? 
Voste fa una interpel'lació i ralla de quina ha estat la políti
ca industrial i comercial de I 'any 92, no a 30 de setembre de 
l'any 92. Voste, dins l'ordinador, encara no hi té les dades 
fins a 30 de desembre de I 'any passat. 

Jo crec que sí que s'ha fet un esfor<; important dins 
la nostra conselleria per donar suport al comer<; i a la in
dústria de les nostres illes. Deixant a part, i ja l'hi die per 
comen<;ar, el tema de residus solids, perque, com voste sap, 
deIs 600 milions de pessetes que hi havia s'ha executat total
ment la quantitat que esta va certificada per un deIs consells 
insulars, pel de Menorca, que tenia obres en execució, 60 
milions de pessetes, i la resta, evidentment per la Conselleria 
d'Economia i Hisenda, va ser destinada a alla on es cregués 
mes oportú perque el tema de Mallorca, voste ho sap millor 
que jo, encara no esta en execució. Per tant, aquest tema, per 
la nostra part, ja esta ciar. Han executat allo que el Consell 
Insular de Menorca va certificar, 60 milions de pessetes. 

. . Tema de comer<;. Quan hi havia uns pressuposts, a 
mltJ~n any 92 es va aprovar un pla de suport al comer<; i a 
partIr deIs mesos de setembre, octubre, novembre i desembre 
es .va exeClltar en funció de les necessitats que creiem Olé 
ad tents per al sector. Apunti voste: Aportacians a gabinets 
el as essorament tecnic a les 11 pimes ll : 28 miUoos de pessetes; 
una partida important d 'activitats ele promoció per al comer~ 
(concurs de mostradors, campanyes nadalenques, act ivitats ele 

promoció): 15 milions de pessetes; activitats informati
ves, d'orientació al comerciant, centres de formació: 18 
milions de pessetes; de formació professional, en vam 
fer dues convocatories, amb temes tan diversos com 
cursos de tecniques de venda, programes de comptabili
tat, cursos d'idiomes, processos, informatica, etc.; dues 
convocatories cobertes totalment, primera convocatoria : 
107 cursos, 2.067 alumnes, 3.210 hores lectives, aporta
ció de la Conselleria: 39 milions de pessetes; segona 
convocatoria -ja amb el Pla de comer~ aprovat: 107 
cursos més, 1.675 alumnes, 5.326 hores lectives, 45 
milions de pessetes en formació. Total en formació al 
comerciant. 84 milions de pessetes. Suport financer al 
comer<;: 33 expedients, inversió total que va fer el co
mer<;: 350 milions de pessetes, aportats per la Conselle
ria: 43 milions de pessetes. Aquest és el tipus d'aporta
ció que en aquests moments, amb els preus caríssims 
que té el mercat, cosa que no depen de nosaltres, és 
l'enesima vegada que l'hi deim, s 'aconsegueix perque el 
comerciant pugui signar credits al 9 i al 10% i no al 16 
o 17% que té el mercat. Expedients de fons perdut: 7, 
inversions: 163 milions de pessetes, aportació a fons 
perdut: 23 milions de la Conselleria. 

Un altre capítol important, d'aquí a uns mo
ments es debatran els criteris que han de servir de pauta 
i base per dur endavant el Pla sectorial d'equipaments 
comercials. La Conselleria ha cregut oportú fer quatre 
estudis basics per dur endavant aquest pla, com són un 
estudi d'arees de compra deIs residents a les Illes, un 
cens d'establiments comercials actualitzat -el darrer és 
del 89-, un estudi d'entorn deIs comer<;os minoristes, de 
tots els minoristes a totes les Illes i un estudi que creim 
que és important del fracas comercial a les Illes Balears. 
Total: 51 milions de pessetes. 

Equipaments comercials en col-laboració amb 
els ajuntaments. Ajuntament de Felanitx: 15 milions, 
Ajuntament de Manacor: 9 milions a la primera fase, 22 
milions a la segona, mercat del Camp Rodó: 18 milions, 
Mercapalma, compra de la nau del peix i la seva rees
tructuració: 10 milions. Són inversions aixo, Sr. Valen
ciano. Total, 90 milions més de pessetes. 

Total, aproximadament, quatre-cents milions de 
pessetes, que nosaItres els consideram d'inversions, voste 
els considerara com vulgui. Nosaltres creim que tot el 
que sigui donar suport al comerciant en temes de forma
ció, de posada al dia, d'equipaments comercials, etc., és 

. . , 
una mverSlO. 

Tema d'indústria. Modernització tecnologica ele 
les empreses: 62 expedients; deIs 62, n'hi ha 54 favora
bles, el 90%, per tant, deIs expedients que han entrat en 
la Conselleria. Inversió: 1.000 milions de pessetes, aju
des: 157 milions -un 15% de la seva inversió. Suport 
financer a la indústria, és el mateix cas que comentava 
del comer<;, reducció deIs tipus d'interes, inversió total: 
990 milions, ajuda: 133 milions de pessetes. 
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Ho podria recalcar per sectors. Cal<;at: 44 milions en 
subvenció; confecció: 15 milions en subvenció; bijuteria: 30 
milions; agroalimentaria: 7 milions; metal!: 34 milions, etc; 
millora de la qualitat industrial i normalització de productes: 
21 milions de pessetes; promoció del clisseny, que també el 
consideram inversió, creim que a<;o és inversió: 1.400.000 
pessetes en ( .. ) de dissenyadors, 10 milions de pessetes en 
beques i una partida de 17 milions dedicada al camp del 
disseny a nivel! d'associacions. 

A més arnés, i com voste sap, a través de Foment 
Industrial, empresa vinculada a la Conselleria, s'han fet arreu 
ele les Illes contactes per a l'adquisició de sol industrial i se 
n 'han fet adquisicions a Menorca i a Mallorca, i a Eivissa 
esta m pendents que el ConsellInsular d'Eivissa i Formentera 
conjuntament amb els ajuntaments ens marqui quina és, des 
del seu punt de vista, la coHaboració que hi podem tenir. 

Un altre capítol important, el suport a la comercia
lització deis productes que s'elaboren a les nostres illes. Cal
<;at: 20 milions de pessetes a Selec Balear per les seves pre
sentacions que han desenvolupat arreu de diverses ciutats 
nacionals i europees. Confecció en pell: 24 milions de pesse
tes. Bijuteria: SEBIME, 45 milions de pessetes pels actes de 
presentació arreu de les fires i presentació deIs seus produc
tes tant a nivell nacional com internacional. Alimentació, 
nautica, etc. 

Resum. Cal<;at: 73 milions, confecció en pell: 43 
milions, bijuteria: 55 milions, confecció textil: 14 milions, 
alimentació: 10 milions, nautica: 9 milions; total, 251 milions 
de pessetes. 

Tot a<;o sumat esta prop deIs 1.000 milions de pesse
tes. Crec que ha estat un esfor<; important fet per la Conse
lleria donar suport als sectors, tant del comen; com de la 
indústria. Voste podnl dir que ae;o esta un poc en funció 
que són ajudes, que són subvencions, escolti, nosaltres el que 
no volem és muntar aquí és un ( ... ) a nivell de les Illes 
Balears, nosaltres creim que són els sectors els que per si 
mateixos han de tirar endavant i han de desenvolupar des de 
la seva visió quin és el tipus de producte, quin és el tipus 
d 'inversió i quina ha de ser la política més adient per es
tructurar les seves indústries. Nosaltres a allo que estam 
disposats, i per allo que continuarem lIuitant, és a donar 
suport a tot allo que sigui disseny, quaJitat, promoció, a fi 
que es puguin desenvolupar en condicions millors i més 
favorables de cara als seu s grans competidors com poden ser 
en aquest moment Italia, Fran<;a i Alemanya. 

Per tant, nosaltres continuarem amb la postura que 
tenim, creim que anam pel bon camí i si vostes, des de 
l'Administració central, tenguessin un mínim ele sentit de 
voler donar suport al teixit industrial de les nostres illes 
actuarien d'una manera molt diferent de la que fins ara han 
tengut. Avui estaven convocats pel ministre Sr. Aranzadi per 
decidir el tema de la política de petita i mitjana empresa, 
després de deu anys ara se'n recorden, quan ten en l'aigua al 
coll, quan vostt~s ja no poden donar una res posta clara i 

contundent a la petita i mitjana empresa, ara és quan 
vostes se'n recorden, de les autonomies, per tal de do
nar-los suporto Gnkies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller de Comer<; i Indústria. 
Pe) Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Peral
ta . 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Es 
fa no difícil, pero complicat, fixar la posició en una 
qüestió tan ampla com la que avui es tracta aquí, una 
qüestió sobre la qual, endemés, incideixen, dins deIs 
sectors de la indústria i del comen;, una serie de factors 
que jo crec que tots són molt importants. Fonamental
ment el que es pretén amb aquesta interpeHació és fer 
una anaIisi -o així ho ha volgut presentar l'interpeHant
sobre les inversions en indústria i comer<; durant l'any 
1992, pero evidentment supos que ae;o, bé, supos no, ho 
diu, és referit al Govern de la Comunitat Autonoma de 
les IlIes Balears, pero difícilment es pot fer aquesta 
valoració, es pot fixar la posició sobre aquesta qüestió 
sense previament tenir en compte, com deia abans, una 
serie de factors externs que també intervenen directa
ment en la indústria i en el comere; a la nostra comuni
tat. 

No ens pot fugir que la política que s'ha dut des 
del Govern de l'Estat fins ara, i sobretot en els darrers 
anys, ha estat una política que no sois la podríem qua
lificar de no correcta sinó que l'hauríem de qualificar 
quasi quasi de nefasta perque precisament ha anat en la 
direcció de destruir el teixit industrial de la petita i 
mitjana empresa, precisament la petita i mitjana empresa 
que conforma fonamentalment la indústria i el comere; 
a la nostra comunitat. 

Pero entrem en la qüestíó de la nostra comuni
tat. Des de l'any 1987, si no hi vaig errat, la Conselleria, 
millor dit, el Govern de la nostra comunitat, ha tret cinc 
decrets referits a ajudes a una serie de qüestíons que 
incideixen directament en la política d 'indústria i co
mere;: Promoció comercial, disseny, inversió tecnologica, 
una serie d'ajudes complementaries, formació, donar a 
coneixer el disseny, que també s'ha dit aquí ja. S'han 
tret aquests cinc decrets i evidentment hem de dir que 
aquests cinc decrets han donat !loc a una serie de parti
des pressupostaries que possiblement durant I'any 1992, 
i amb a<;o podem divergir del que diu el Govern, no 
s'han aprofitat suficientment aquests recursos existents, 
tal vega da més per problemes de caracter burocratic 
que per altres qüestions. 
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Hem de dir que tot el que sigui i tot el que vagi en 
la direcció de donar suport en aquests moments, que tots 
convenim que són moments difícils per a la indústria i per 
al comer<;, tot el que vagi en direcció a donar suport a 
aquests sectors i, evidentment m , es tic referint a suport de 
caracter economic, ens pot semblar sempre ínsuficient, evi
dentment la insuficiencia i la política, com he dit abans, que 
s'ha dut des del Govem de l'Estat la veritat és que no ha 
estat gens afavoridora, sínó tot el contrari, la destrucció del 
teixit industrial, ho tom a repetir. 

Per una altra banda, la política que s'ha dut des del 
Govern de la Comunitat s'ha dut amb uns recursos possi
blement insuficients. Seria necessaria que se subsidiés més, 
des de la nostra comunitat, la recapitalització de les nostres 
empreses, fins ara s'han subsidiat -o s'estan subsidiant- apro
ximadament sobre el 5% els credits i seria necessari que 
aquesta subsidiació arribés més amunt, que pogués arribar 
a un 10 o un 15%, cosa que evidentment durant l'any 92 
podem assegurar que no s'ha fet i que a<;o realment ajudaria 
molt a les nostres empreses que en aquests moments, a causa 
fonamentalment de la política que duu el Govem central i 
als alts tipus d'interes que se'n deriven, s'ha produi:t una 
descapitalització d'aquestes empreses, el problema més greu 
que tenen és un problema de descapitalització i que si hi 
hagués aquesta major subsidiació ajudaria a pal'liar aquesta 
descapitalització de les empreses. 

No se'ns oblida -ja per acabar- que els sectors o els 
tipus d'empreses que fonamentalment han invertit més en 
aquesta comunitat en innovació, en prom oció comercial, 
evidentment han rebut ajudes pero també les empreses han 
fet un gran esfor<;, com és el cal<;at i la bijuteria, han invertit 
cents de mílions en innovacions i promoció comercial i tam
bé desenes de milions en disseny. Per tant, creim que aquest 
esfor<; que s'ha fet per part de les empreses de la nostra 
comunitat seria necessari que es veiés, no diria la paraula 
recompensat, sinó que es veiés correspost per part del nostre 
Govem amb un augment d'aquesta subsidiació que deia 
abans. Ja per últim, només diré que és necessari i fonamen
tal, cosa que tal vegada no s'ha fet suficientment durant I'any 
92, que és donar suport al nostre comer<; tradicional... 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, acab, tot d'una, Sr. President. 

. En contra d'aquelles altematives de cara.cter comer-
cIal que . . preClsament no van a favor de manteOlr aquest co-
men; tradicional, i supos que tothom entén a allo que em 
referesc. 

== 

En definitiva, és una interpel-lació interessant 
pero creim que, més que les pautes de l'any 1992, ho 
hem de veure en un context més general com he tractat 
de fer amb la meya intervenció ara, en aquests moments. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup PSM i EEM, té 
la paraula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Només dos minuts per 
fixar posició a aquesta interpel'lació, dos minuts que 
seran proporcionals a la importancia pressupostaria 
d'aquesta conselleria. Perque nosaltres, des de sempre, 
hem tengut una actitud crítica davant la política d'in
dústria i comer<;, davant la política d'aquesta conselle
ria, la conselleria -mol tes vegades ha estat repetit aixo 
pel nostre portaveu en aquesta area- de pressupost més 
baix. Per tant a pressupost baix, inversions molt petites 
i, per tant, amb I'afirmació que no hi ha una política 
industrial. 

Una política industrial que seria vital per man
tenir I'equilibri intersectorial, un equilibri del qual hem 
parlat tan tes vegades, pero que ja ni serveix per mante
nir ni per consolidar el que tenim. Així, veim que tan
quen indústries día a dia, tanquen petites botigues i 
aquesta xarxa de petites indústries, de petit comer<; esta, 
si no desapareguent, sí greument amena<;ada. 

A la vegada un retret, que tal vegada no sigui 
atribuible únicament al Govern, pero la veritat és que 
hi ha hagut poca comunicació amb I'Administració 
central, d'aquí que s'hagi accedit, no ja que s'hagi acce
dit als fans estatals, sinó que, ja no en parlem, deis fans 
comunitaris. 

En aquest sentit veim uns gran s deficits, basi
cament podríem parlar del sector del cal<;at, que come
n~a a tenir uns problemes d'estacionalitat motivats per 
la moda, i aquí tal vegada el Govern, sense pressupost, 
hauria pogut incidir i ajudar a solucionar o ajudar que 
es posassin d'acord els sindicats i Is empreses per, tal 
vegada, tancar uns mesos en rany, amb solucions pare
gudes a les que s'adopten en la indústria turística. Fer 
aixo també depen d'un consens i basicament de la vo
luntat o de l'acord amb els sindicats. Pero entenem que 
des de la Conselleria s'hauria pogut impulsar o mirar 
que s'arribas a un acord entre empreses i sindicats en 
aquest sentit. 

Moltes vegades també hem parlat deIs proble
mes de les indústries tradicionals, els hem dut aquí 
puntualment mitjan~ant proposicions no de !lei i la 
veritat és que hem pres acords carregats de bona volun-
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tat pero deIs quals llavors no veim la concreció pressuposta
ría. 

Per a nosaItres la política industrial hauria de tenir 
tres eixos, si hi hagués política industrial, que serien l'abara
timent del sol industrial, el foment de noves tecnologies i la 
captació e noves indústries. S'ha de dir que enguany s'han 
comen~at afer alguns tímids intents amb pocs doblers de 
cara a l'abaratiment de sol industrial, el mateix conseller n'ha 
e mentat algunes actuacians pero des d'aquí li voldríem 
demanar que es fessln amb una certa iguaItat d'oportunitats; 
amb paques para u les, que no es fes clientelisme amb aquestes 
inversial1s que es faran amb sol industrial. 

En tema de comer<$ -també ho hem comentat altres 
vegades- nosaltres veim que hi ha molts d'estudis, molts de 
cursos, una inflació de cursos quasi quasi diríem, i del con
junt d'inversíons de la Conselleria, 1.000 milions ha dit d'in
versions, pero si descomptam publicitat, cursos, estudis 
treballs tecnics, realment que ens queda d'inversió real? 

En resuro una ituació complicada no he parlat 
massa de comer~ perque més endavant tenim Ull tema qua i 
monografic eJs criteris d'equipamel1ts comercials i la veritat 
és que sortira el tema ni ha un gran nombre de gran super
fíeie a les IHes Balears taJ vegada tenim un deis sastres, una 
de les xifres més elevades de grans sLiperfícies en relació 
amb el nombre d'habitants. En definitiva, poques inversions, 
poques pautes polítiques per recomanar aIs nostres empresa
ris i, sobretot, que vivim d'esqll.ena a Europa. Aixo és un poe 
la crítica i esperam que Jlavors, a Les mocions sub egüents, 
puguem concretar més el tema. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sí, per que em demana la paraula, Sr. 
Forcades? 

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

Voldria fer una consulta. El portaveu del PSM ha dit 
unes inexactituds que afecten el Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Forcades, estam dins una interpel'ladó, que és un 
procediment reglat que no dóna Uoc a intervenció. 

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

Molt bé, a voste faré la consulta, gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Pel Grup PP-UM, té la paraula la Sra. Salomo 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Grades, Sr. President. La veritat és que quan 
vaig llegir el títol d 'aquesta interpeHació sobre la polí
tica del Govern de la Comunitat Autonoma en tema 
d'inversions en indústria i cornero:; durant l'any 92, i 
avui horabaixa aquí m'han collit un poc fora de joc, la 
veritat, quan m'han parlat de les inversions fetes durant 
els nou primers mesos de l'any passat. Jo em faig una 
pregunta, a veure si és que l'oposició duu una serie de 
mesos de retard respecte de l'actuació del Govern. 

Pens que en aquests moments la visió catastro
fista que se'ns ha donat quant a esfore:; de miseria de la 
Conselleria, quant a situació de crisi, d'inversions des
compensades, el nostre grup pensa que aixo no és el que 
necessita la nostra societat, les nostres empreses, els 
nostres comerc:;os, sinó que el que necessiten és opti
misme de cara al futur, anim per fer front a la situació 
i, sobretot, ajudes en la mesura de les possibilitats per 
part de les distintes conselleries del Govern balear. En 
aquest sentit el nostre grup, el Grup PP-UM, estam molt 
satisfets que la Conselleria a mitjan any passat s'adonas 
de quina era la problematica del petit i mitja comere:; i 
que posas en marxa alIo que ha estat el Pla de suport de 
modernitzadó al comer~. 

Pero pens que en aquest moment hem de cen
trar un poc el tema i la qüestió és: Que era el que hi 
havia pressupostat dia 1 de gener de l'any 92, quines 
partides es varen suplementar en aBo que ha estat el Pla 
de suport al comer<$ i que ha invertit realment el Go
yerno Pens que, a inversions, no només hi hem d'inclou
re el que és el capítol VI, sinó que també hi hem d'in
cloure el capítol VII, ja que totes les ajudes que es do
nen en temes d'assistencia tecnica al comer~ -com ha 
dit el nostre conseller-, de formació professional de 
comerciant, de suport financer a les "pimes", d'estudis, 
d'equipaments comercials, de divulgació del Pla de su
port a la modernització del comer~, de promoció del 
comer~, totes aqueixes ajudes són una inversió immate
rial, no poden ser quantificades bé dins l'empresa pero 
tenen un valor molt important que en certa manera 
forma part del que es diu el fons de comero:; de l'empre
sao 

Segons les nostres dades, excloent el que han 
suposat els 700 milions de pessetes del Pla de residus 
solids per a Mallorca que, efectivament, no han estat 
invertits, no han estat invertits tampoc perque I'empresa 
adjudicataria no ha presentat les certificacions, hem de 
dir, com a grup parlamentari, que donam totalment i 
absolutament el suport a la Conselleria de Comer~ i 
Indústría en tant que s'han complit les prevísions respec
te del que s'havia pressupostat i del que realment s'ha 
invertit. 

Vostes han comentat que, les inversions, les 
troben poques per part de la ConselIería, que represen-
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ten un 0'8%, pero també els podria dir que el Govern va 
realitzar unes inversions l'any passat per 24.000 milions de 
pessetes, com podria ser en temes de Pla d'embellíment, en 
temes de depuradores, en temes de carrete res, i totes aquei
xes inversions no repercuteixen d 'una manera directa sobre 
el petit comere; i les indústries, pero sí que repercuteixen 
d'una manera indirecta i d'una manera bastant important en 
totes les nostres empreses i en tots els nostres comer¡;os, 
perque em digui vostes que passaria amb les nostres empre
ses i amb els nostres comer¡;os si el Govern balear no ten
gués una política ferma en temes de depuradores?, senzilla
ment passaria que avui en dia les aigües brutes de la nostra 
comunitat se n'anirien a la mar, i que passaria?, molt senzill, 
que les platges estarien contaminades i no vendrien turistes 
i les nostres empreses i els Dostres comer¡;os se'n ressentirien 
d'una manera molt important. 

Per tot aixo, Sr.Conseller, el nostre grup el voldria 
animar perque continul endavant i pensam que ha fet du
rant l'any 92 una feina molt important en temes de comer¡; 
i d'indústria. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo Torn de replica, Sr. Valenciano, 
té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sr. President, Srs. i Srs. Diputats. Visió catastrofista? 
Visió catastrofista del que passa, perque és una visió del que 
vostes fan, de l'analisi que vostes, amb la seva documenta
ció, han aportat aquí. A vegades parlam molt i a vegades als 
consellers els agrada parlar molt durant el debat de pressu
posts i, és clar, s'omplen la boca i resulta que dins els pres
suposts del 92 tenim una gran importancia perque el més 
important són els re idus olicl, perque lenim ara 1.700 
milions de pes eles per a inver ions en indústria, globalment, 
paraules del conseller. No mirin si són de residlls ólids. és 
d'indústria volem que siguin el indústria. volem que ets 700 
milions ele pes etes que han retirat deis residus sol ids vagin 
a indústria és ciar que ho volem, i per que 110 ho han fet? 
per que? De 1.700 mi lions de pessetes que hi havia a 31 de 
desembre, el conseller ens diu que n ' hem gastat 1.000, 700 
d'aquesta conselleria han quedat pel camí, ¡jo ja sabia que 
vendrien amb el cinisme -i em permetran que ho e1igui aixi
de dir que el Parlament duu el rellotge retardat és a dir, que 
la dOcumel1tació que tenim aquí no esta actualitzada duo el 
~'eIlOtge retardat perque aquest Govern DO compleix la llei 
I no, la compleix perque la documentació, quan ha d'entrar 
a~~\J el hora, no hi enu"a, ja ho sabem aix.ó , ja sabíem que ha 
(lineo, peró vostes no expliquen el que han d 'explic¿u". 

. . E l que valen aber els industrials és per que ele 1.000 
~I hons de pessetes fins i tot que vostes han gastat, només 
" ~al~ gastat 200 en nou mesos i han bagut el 'e perar el dar
I el el la a darrera hora per gastar els altres 800, a~ó és el que 
valen aber, el perque (¡-aquesta maja gestió, j que més 
valen aber el inclustriaLs? Per que de 25.000 mi lions ele 

pessetes només en dediquen 1.000 a indústria i comer¡; 
i per que, d'aquests 1.000, només a promoció de noves 
tecnologies en dediquen 250?, per que? Resulta que a 
Bon Sossec, una cosa tan important com és un cementi
ri, n'hi dedicam 425, quasi el doble que el que dedicam 
a promoció industrial i tecnologica. Resulta que per 
pagar una quota només de deu anys, una quota de Cala 
Mondragó, pagam 395 milions de pessetes, molt més 
que el que dedica aquest Govern a comere; i indústria. 
Resulta que el que dedica només a inversions industrials 
és molt menys que els 350 milions de pessetes que va 
gastar la Conselleria de Cultura en inversions immateri
als, immaterials, 350 milions de pessetes que hi havia; 
que dedicam a comer¡; i indústria per millorar?, que 
dedicam a indústria -perdó- per millorar la prom oció 
industrial i tecnológica? 250 milions de pessetes. Aques
ta és l'autentica realitat i a aixo ha ele respondre aquest 
Govern. 

Ja sabem que gasten els doblers i que en gasten 
alguns i que fan cursos de perruquers i altres coses, aixo 
esta molt bé, pero vostes aquí a allo que han de res
pondre és a dues qüestions: Primerament, aquest Go
vern, per que són tan insuficients les inversions en el 
sector industrial, promoció industrial tecnológica?, per 
que de 1.000 milions -i tots igual-, que haurien de ser 
1. 700, vostes en gasten 900 en nou mesos i han d 'espe
rar al e1arrer dia a e1arrera hora per gastar-los? Aixo és 
el que han d'explicar, aixo és el que interessa al nostre 
sector. 

Jo ja sabia que, és ciar, quan no tenim respostes 
ens hem d'aferrar a I'emblanquinat, no ens queda més 
remei, i hem de venir aquí, donar moltes xifres i molts 
de cursos i moltes coses i, és clar, sempre hem de dir 
que Madrid; jo ja li vaig dir un dia, a voste, Sr. Con
seller que el Govern central, per exemple, va fer un pla 
d'actuació tecnologica de 60.000 milions de pessetes i al 
seu antecessor l'any 91 -perque és del 91 al 93- ti van 
oferir un conveni, un conveni que no va voler signar, 
que no el va voler signar. Aquesta és l'autentica reatitat, 
que no el va voler signar. 1 llavors vénen aquí i eliuen 
que l'economia esta malament, que els tipus d'interes ... 
Jo li demanaria que quan parlin sapiguen de que parlen. 

Vol en que parlem de tipus d'interes? Podem 
parlar de tipus d'interes. Indústria del cale;at, quin és el 
nostre principal competidor? Italia, no és així? Vol 
saber els interessos que tenen a Italia en aquests mo
ments? Jo els hi diré, un informe de La Caixa del mes 
de febrer d'enguany: Tipus d'interes a Italia: 14'42, 
tipus d'interes a Espanya: 13'34; ho ha sentit bé? 13'34, 
i no ho dic jo, ho diu un estudi comparatiu que té aquí. 
Ja sé que aixo no li agrada perque, la veritat. a vegades 
resulta que els arguments de que tant parlam i com que 
no sabem que deim moltes vegades, aquests arguments 
se'ns tiren en contra, pero aixo no ho dic jo, ho diu un 
informe d'un organisme que no és cap organísme, em 
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sembla, que sigui propiciat pel grup parlamentari, i que ten
gui res a veure amb el grup parlamentari que jo defens. 

Per tant, política industrial. Jo cree que si aquest 
país, no és el moment de debatre-ho aquí, esta en portes 
d 'entrar en el grup deis set més importants del món, jo crec 
que tot aixo que vostes diuen són excuses de mal pagador 
perque no tenen cap res posta a la seva deficient política 
industrial a aquestes iIles, que és del que vostes han de res
pondre en aquest Parlamento Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Contrareplica, Sr. Triay, té 
la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Voste 
ens ha contat una rondalla, Sr. Valenciano, voste no trepitja 
les empreses com nosaltres les trepitjam, ja signara un credit 
al 14%, ja el signara voste al 14%. No, a¡;o no em diu res, 
ja el signara voste. 

Voste diu que hem de rallar de la política industrial 
aquí, a aquestes illes. Perdoni, la política industrial i eco
nomica d'aquestes illes s'han d'emmarcar. .. Vostes solen fer 
un bot i rallen d'Europa i del món i no s'aturen a nivell 
nacional, sempre fan el mateix. Hem de rallar de la política 
industrial d'aquests illes encardinada en quin és el marc 
adequat que tenim al nostre estat, i vostes ara se n'adonen. 
Ja li he dit que el ministre, ara, després de deu anys de polí
tica autonomica, se'n recorda, i diu: Srs. Consellers de les 
comunitats autonomes, venguin a Madrid, tema: Colabora
ción de las pequeñas y medianas empresas. Ara, ara, quan, 
l'electorat diu: Sres. i Srs., vostes han fet malbé el teixit 
industrial, no d'aquestes illes, de totes les comunitats auto
nomes. És clar, voste vol que rallem d'aixo. Bé, jo crec que, 
li agradi o no, la política industrial i comercial del 92 crec 
que ha estat bastant positiva; un pla de comer¡; encardinat a 
quatre anys de 4.000 milions de pessetes, que hem executat 
tot que hi havia previst dins el 92, que eren 400 milions de 
pessetes, tot es va executar, voste ha dit que es va fer en els 
tres darrers mesos, és clar, quan vam fer les convocatories. 

Tema industrial. Em perdoni, nosaltres, de totes les 
petícíons que han vingut, de les deis industríals que han vin
gut a la Conselleria, ja lí he dit que únicament quatre s'han 
deixat d'atendre, i encara li'n diré més, en aquests moments 
en que estam ja en fase final de redacció del pla d'industri
alització per als propers quatre anys hem trepitjat més de 
cent empreses de tots els subsectors í hem demanat a l'em
presari: Escolti, ens diguí voste quins són els punts forts í 
quines ( ... ) de les nostres empreses. Jo li diré els punts que 
han dit: Punts forts: Estam bé en qualitat de productes, 
estam bé en disseny, estam bé en preparació tecnologica, 
estam bé en ma d'obra qualificada. Em creguin, en aquests 
tres i quatre temes, la Conselleria hi ha co¡'¡aborat des del 

primer pla de reindustralització per tal que hi siguin 
posats. Sap quins diuen que són els punts fluixos? Farta 
pressió fiscal, Madrid; preu alt deis doblers, el Banc 
d'Espanya en connotació amb el Sr. Solchaga; flexibilitat 
laboral, Madrid. A¡;o és el que diuen els empresaris de 
les empreses, i vol que facem aquí una política indus
trial tots sois? Ha d 'estar encardinada a nivell nacional, 
li agradi aixo a voste o no. 

Sr. Valenciano, davant les seves postures, davant 
les seves alternatives, jo li donaré un consell, Sr. Valen
ciano. Fa uns dies als mitjans de comunicació sortia que 
es barallaven i es donaven colzades pel candidat que 
havien de dur a l'Ajuntament de Palma. Jo li donaré un 
consell , l'escolti: Per a les properes eleccions autonomi
ques no es barallin, queden els qui estan, sera el millor 
favo r que podran fer a aquesta comunitat perque conti
nuem, els qui estam aquí, donant suport als industrials 
i camerciants de les nostres illes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

111.1).- Proposició no de Llei RGE núm. 
4807/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM i 
EEM, relativa a dotació de les "uvis" mobils del centre 
de coordinació d'urgencies de Mallorca. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al següent punt de l'Ordre del Dia cor
respanent a proposicions no de llei, comen¡;arem per la 
4807, presentada pel Grup PSM i EEM, relativa a dota
ció de les "uvis" mobils del centre de coordinacíó d'ur
gencies de Mallorca. No s'hi ha presentat cap esmena i 
té la paraula en nom del grup proposant el Diputat Sr. 
Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Demanaria que es llegís 
la proposició no de llei. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Moll, podria fer lectura, per favor, del text 
de la proposició no de llei? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"Primer: El Parlament de les Illes Balears insta 
el delegat del Govern de l'Estat a les Illes Balears que a 
la gerencia d'atenció primaria de l'INSALUD de Ma
llorca reconsideri els criteris seguits per dotar les UVI -
mobils del centre coordinador d'urgencies de Mallorca 
incorporant-hi personal qualificat d'infermeria. 

& 
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Segon: El Parlament de les Illes Balears insta el 
delegat del Govern que en tola la posada en marxa del c ntre 
coordinador cI'urgencies es tenguin en compte les proposte 
del col· lectius de professionals sanita.ris i el usuaüs j evitar la 
precipitac,iÓ i la improvisació en I'organització del sistema. 11 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. Moll. Sr. Serra, té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Gracies, Sr. MolI. La gerencia 
d'atenció primaria d'INSALUD a Mallorca ha comen~at la 
posada en marxa del centre coordinador d'urgencies, conegut 
popularment com el 061~ com un centre únic per a la recep
ció d'assistencia urgent. Es evident que s'ha de valorar posi
tivament aquesta iniciativa en termes globals i és una inicia
tiva, pensam nosaltres, que és interessant, convenient, i ben 
acollida generalment pels treballadors de la sanitat i sobretot 
pels usuaris. Pero ens trobam que hi ha hagut tot un conjunt 
de petites problematiques que han generat unes protestes 
primerament de personal sanitari, pero més enlla d'aquestes 
protestes, que lamentablement han acabat -estan acabant- en 
el jutjat amb denúncies, amb declaracions; avui mateix, avui 
al matí, el delegat d'INSALUD a Mallorca ha hagut de com
pareixer a declarar davant la denúncia formulada pels col'
lectius d 'assistents tecnics sanitaris, d 'ajudants tecnics san ita
ris, més enlla, pero, hi vull insistir, d'aquesta problematiea 
de la denúncia específica, el tema que debatem és que a
questes UVI mobils estiguin molt més ben ateses, estiguin 
molt més completes en la se va dotació, donades les seves 
característiques. En aquest sentit volem es mentar que el 
problema gros que hi pot haver, el problema que hi existeix, 
i és una terminologia, la que utilitzam ara, de tipus preven
tiu, és que el tema que ens ocupa no només és de transport, 
sinó que també és d'atenció a uns malalts, a uns malalts que, 
de fet, durant aquests trasllats ja poden tenir uns problemes 
d'atenció que a vegades el metge tot sol no pot atendre donat 
que hi pot haver aturades, per exemple, cardiorespiratories 
o al tres tipus de problemes que poden necessitar I'actuació, 
el treball conjunt, d'un ATS i d'un metge. 

És a partir d'aquesta casuística, tot i valorant posi
tivament I'existencia del 061, que hem presentat aquesta 
proposieió no de lIei i ho feiem en el moment de les prime
res denúncies, ho feiem dia 17 de desembre de l'any passat. 
~e llavors en~a s'han donat unes casuístiques que, ja dic, 
son en part lamentables i és que el tema estigui a hores d'ara 
en mans del jutge, se suposa que passara a fiscalia, amb un 
resultat incert pero, en definitiva, amb una sensació -per part 
n?stra almanco- de desgrat perque les coses no es duen al 
?lvell tecnic, al nivell de debat, jo diria que fins i tot huma, 
1 es duen per uns camins judicials que nosaltres evidentment 
no aprovam. Pero enelemés hem de dir que des de dia 17 de 
de:>embre s'ha donat una segona casuística i que vo lclrÍem 
a.I1Jmar els grllps parlarnentarjs aquÍ presen perque dona -
Sin ,llp~n a la no tra proposició no de Ileí ja que hi ha una 
sentencIa de cija 31 de desembre ele 1 any 9] ele l Audiencia 

de Bilbao que precisament, davant unes denúncies que 
hi va haver via contencioso-administratiu, la sentencia 
determina que hi ha d'haver un ATS en aquests serveis 
juntament amb un metge, és a dir, que davant un con
tencioso-administratiu ja hi ha una jurisprudencia i, en 
conseqüencia, voldrÍem fer referencia a aquesta senten
cia perque a Balears, a Mallorca en aquest cas, ens tro
bam exactament amb la mateixa situació que es troben 
altres comunitats autonomes i també -jo diria- fer posar 
la raó a un debat que, la veritat, no esta beneficiant ni 
malalts ni els col-lectius de professionals de la sanitat ni 
tampoc de l'empresa que pot actuar amb el 061. 

En definitiva, la pretensió del nostre grup par
lamentari és que en aquestes unitats de vigilancia inten
siva el 061, un servei interessant que comen<;;a a funcio
nar, hi hagi el personal adequat que és obviament un 
metge i també la presencia i el treball deis assistents 
tecnies sanitaris. Gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. 
Hem examinat aquesta proposieió no de llei presentada 
pel Grup Parlamentari PSM i EEM referida a una qües
tió sobre les uuvis u mobils del centre coordinador d'ur
gencies de Mallorca, que afecta obviament aquesta illa 
i que, a pesar que amb menys freqüencia, podria afectar 
tates les aItres illes de la Comunitat Autonoma. die amb 
menys freqüencia i menys incidencia a causa de les 
distancies més grosses que es donen a l'illa major. 

Aquestes denúncies, que d'alguna manera se'n 
fa resso el grup parlamentari proposant, es fa resso d'un 
co¡'¡ectiu, concretament de l'ATS, per aquestes mancan
ces de la seva presencia en la dotació d'aquestes uuvis u, 
cree que és positiva que es faci i que per tenir una res
posta com toca a aquestes emergencies aquestes Iluvis'l 
mobils tenguin també una dotació de personal qualificat 
adequada. Com que el tema encara no competeix a l'Ad
ministració autonomica és lógic, i crec que és el que és 
adient, que aquest Parlament es dirigeixi al delegat del 
Govern de l'Estat a les nostres iIles. Naturalment, encara 
que sigui una qüestió que pugui pareixer, en fi, que es 
poden dar moItes coses com aquesta i que es pugui dir 
que tal vegada el Parlament no és el lloc més adequat 
per tractar-les, nosaltres creim que sí, per aixo d'entra
da ja hi anunciam el nostre suport perque, indubtable
ment, a part de les denúncies que, com ha explicat moIt 
bé el portaveu del grup parlamentari proposant, ja s'han 
dat, és indubtable que si aquest Parlament es fa resso 
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d'aquesta qüestió i sobretot demana que s'arreglin aquestes 
anomalies sera, sense cap dubte, més eficient i tendran més 
possibilitats que sigui atesa aquesta protesta d'un sector de
terminat. 

Per si aixo no fos prou, l'aportació que ha fet en la 
seva intervenció sobre aquesta sentencia de l'Audiencia Pro
vincial de Bilbao, de 31 de desembre del 91, que determina 
que, en aquestes dotacions, hi ha de figurar un ATS, abunda 
més en justificar aquesta proposició no de llei que avui es 
presenta aquí. 

Per tant, nosaltres, com he dit abans, darem suport 
aquesta proposició i, per tant, estam completament d'acord 
que es demani que sigui completada aquesta dotació de les 
"uvis" mobils del centre coordinador d'urgencies de Mallor
ca i que s'hi incorpori personal qualificat d'infermeria. Igual
ment estam també d'acord amb el punt dos on es diu que es 
tenguin en compte -naturalment ja se sap que si es dóna 
suport al primer punt aixo hi ve afegit- les propostes deis 
coHectius professionals i sanitaris i també d'usuaris, i aques
ta és una representa ció que té amplament i conjuntament 
aquest Parlament perque, en realitat, tenim la representació 
de tot el poble de la nostra comunitat autonoma i, per tant, 
aquests coHectius també estan representats aquí en les per
sones de tots els diputats de la cambra. Per tant, repetesc el 
nostre suport a aquesta proposició no de llei. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. Diputades, Srs. Dipu
tats. He llegit amb atenció la proposició que ha presentat el 
grup deis nacionalistes d'esquerra i de la qual hem de dir que 
ens sembla un poc precipitada i improvisada. Ens dóna la 
sensació que el grup que presenta aquesta proposició creu 
que com més personal hi hagi dins les UVl mobils se salva
ran més vides. Nosaltres discrepam d'aquesta idea i ara expo
sarem el perque discrepam d'aquesta idea. 

D'entrada la seva proposició comen~a per valorar 
positivament la posada en marxa de les UVl mobils i del 
telefon únic de tres xifres, pero quan entra a parlar del tema 
del personal que hi ha a dins considera que falla, que va un 
poc coix, perque falta precisament el personal d'infermeria,i 
a més a més la proposició afirma que a totes les altres comu
nitats autonomes del nostre estat l'infermer -o la infermera
forma part del personal d'aquestes UVI mobils, i que a més 
a més el principal motiu perque lNSALUD no compta un 
infermer dins les UVI mobils és pel tema economic. 

D'entrada li he de reconeixer que és un tema que 
desconeixíem, un tema nou, voste deu saber que és un tema 
nou, que hi ha moltes opinions a aquest respecte, sobre com 
s'han de muntar les UUl mobils, quin personal hi ha d'haver 

a dins, i no hem tengut més remei que recollir informa
ció, mirar que es fa a al tres comunitats autonomes, que 
es fa a altres paisos del món i comparar-ho amb el que 
voste proposa avui. 

D'entrada, la primera cosa que hi hem trobat, la 
hi hem de dir, crec que és una falsedat dir que a totes 
les comunitats autonomes la infermera esta inclosa en 
l'equip de les UVI mobils, ho hem pogut repassar i 
veim, per exemple, que a Ciudad Real la dotació és un 
conductor i un metge; a Sevilla, dos conductors i un 
metge; a Barcelona, un conductor i una infermera, i 
certament a Madrid i Barcelona hi ha qualque UVI 
mobil que té un metge i una infermera; vull dir que dins 
l'Estat espanyol hi ha diferents tipus d'equips de les UVI 
mobils, i a tots els equips d'UVI mobils que contracta 
INSALUD, aixo s'estipula dins el conveni de prestació 
de serveis, el personal mínim ha de ser dos conductors 
especialitzats i un metge. El que voste afirma en la seva 
proposició, haura de convenir amb mi que a<;o no és 
cert, hi ha diferents tipus d 'equips de personal de pro
fessionals dins les UVI mobils. 

Si ho comparam amb altres palsos veim que a 
Anglaterra i Estats Units compten amb personal para
medie, o sigui, no compten ni amb metges ni amb in
fermeres i si voste ha llegit un poc sobre aixo veura que 
principalment tant Anglaterra com Estats Units van ser 
deis primers lIocs on varen posar en marxa aquestes UVI 
mobils i on tenen molta més experiencia que la que s'hi 
pugui tenir, aquí a Espanya i a altres llocs. El Japó, per 
exemple, és un cas simpatic -per dir-ho de qualque manera-
on la dotació és un metge que va en una moto i arriba 

rapidament al lloc on hi ha aquest accidentat i, segons 
el que hi ha, erida perque vengui una ambulancia que 
seria un mini-quirófano Com veura, li explic a~o perque 
no hi ha un tipus on es digui que hi ha d'haver una 
infermera a cada equip mobi!. 

A part d'a~o deim, hem trobat un document on 
diu que dia 5 i dia 6 de novembre es van reunir a Ma
drid tots els tecnics d'Espanya per discutir precisament 
el tema que voste ens porta avui aquí: Com s'ha d'orga
nitzar el servei de coordinació d 'urgencies, quin perso
nal hi ha d'haver, les propostes que hi havia de diferents 
col-lectius, i aquí es va arribar a un document de con
sens que si voll'hi puc llegir, pero que l'hi puc resumir, 
on parla que la dotació de les ambulancies medicalitza
des, que és el cas al qual voste fa referencia, fixa que 
recomana que sigui un metge idos tecnics d'urgencies 
mediques, a<;o és aquest document de consens, un met
ge idos tecnics d 'urgencies mediques, no confongui 
voste tecnic d'urgencies mediques amb un infermer, no 
ho confongui, hi ha molta diferencia perque quan ralla 
d 'altres ja ralla d 'un infermer. Per tant, a<;o és molt 
diferent. 

Per últim, centrar també un poc el tema, una 
UVI mobil no és un quirofan mobil. Si voste em parlés 
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d'un quirOfan mobil estaríem d'acord amb voste, pero una 
aVI mobil té un objectiu de transportar amb la maxima 
urgencia una persona accidentada al centre i donar-li les 
atencions mínimes perque pugui arribar el millor possible 
al centre. Per tant, no és imprescindible i voste ho veu, ja 
l·hi he dit abans, hi ha palsos que no compten ni amb un 
metge, sinó amb un professional que sap atendre una ur
gencia i atendre les necessitats vitals que pugui tenir l'acci
dentat, la persona malalta. 

Creim -i voste em permetn't que 1 'hi digui- que la 
seva proposició comet un error, que és voler polititzar un 
tema que és purament tecnic -em permetn't voste que l'hi 
digui-, ni voste ni nosaltres en aquesta cambra som tecnics 
amb prou coneixements i experiencies com per decidir el 
personal que hi ha d'haver o no hi ha d'haver dins una UVI 
mobil, dins un quirOfan mobil, dins un hospital, i jo crec que 
si s'han reunit els tecnics a Madrid, tots els tecnics d'Espa
nya, i decideixen o consensuen un document on marquen 
quins són els professionals que hi ha d 'haver dins aquestes 
UVI medicalitzades, dins aquests vehicles, jo crec que hem de 
deixar als tecnics que facin de tecnics, nosaltres podem fer 
de polítics; una altra cosa és si voste em parla que han de 
fer una legislació que reguli el termini d 'urgencia de les 
comunitats autonomes, que reguli les titulacions del personal 
aquest tecnic d'urgencia, amb aixo, hi puc estar d'acord, és 
un tema; ara, jo crec que els temes tecnics convendria ... 
Nosaltres li demanaríem que retirés el tema i més quan 
voste mate ix ha dit que esta en els tribunals, més que mai jo 
cree que seria influir en els tribunals que aquesta cambra 
prengués una opinió sobre un tema, que voste ha dit que 
esta sub judice i que tiri endavant aquest tema. En cas con
trari, nosaltres anunciam que no donarem suport a la seva 
proposició. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Gómez i Arbona. Pel Grup Par
lamentari PP-UM, té la paraula la Sra. Castro. 

LA SRA. CASTRO GANDASEGUI: 

Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. La posada en 
funcionament del centre coordinador d'urgencies dins el Pla 
d'urgencies d'atenció primaria d'INSALUD de Mallorca 
suposa un eomplement de coordinació assistencial urgent 
entre l'atenció primaria i l'atenció especialitzada, per la qual 
cosa es considera positiva aquesta estructura assistencial, 
sempre que no suposi una modificació de les obligacions 
assistencials que la Llei general de sanitat apunta que han de 
ser realitzades pels centres de salut. 

Una de le funcions del centre coo rdinador d ' urgen
ci,es és I a sistencia a les emergeocies sanitaries en el lJoc on 
es p r.odueixen j la coordinació i realització de! tr.ansport 
~lstlt, per a la qua! cosa disposa el 'U 11 es unitats de vigilancia 
l~tensj va mobiJs que, adequadament racionalitzades des del 
c~ta t centre, poden afa vori r el c1espla!r;ament c1 ' urgencies 
Vltals en unes condicions ass istenci als m.olt superiors al trans-

port convencional de m.alaIts. Aquest aspecte és evi
dentment contemplat com una millora sanitaria substan
cial per al nostre grup ja que suposa una medicalització 
de totes les fases de l'assistencia. Per exemple, en els 
accidents de transit, es valora molt positivament posat 
que un 60% de les morts tenen lloe in situ o durant 
l'evacuació i totes les invalideses secundaries amb totes 
les conseqüencies socials i economiques que comporten 
obeeixen a una assistencia no donada preco~ment o a 
lesions secundaries per deficiencies en la recollida i 
transport del malalt. És, per tant, moIt important, l'apli
cació d'una atenció medica en un temps breu. 

L'equip de l'UVI mobil esta integrat per un 
metge d'emergencies, un conductor i un ajudant amb 
coneixements a nivell de socorrista. Sent o més el prin
cipal objectiu d'aquestes unitats de vigilancia intensiva 
mobils, que ja sabem que no són un quirOfan, pero que 
són, com el seu nom diu, unitats de vigilancia intensiva, 
i que han de realitzar maniobres terapeutiques comple
xes, com poden ser entubació, benoclisi, immobilitzaci
ons, reanimació cardiopulmonar, la majoria de les vega
des en unes situacions molt difícils, sembla raonable que 
dita assistencies es doni per un metge expressament en
trenat per a aixo i per un infermer amb formació espe
cífica, que formin un equip totalment coordinat que 
apliqui les tecniques necessaries amb seguretat i rapide
sao 

L'absencia concreta de personal d'infermeria en 
la dotació de les unitats de vigilancia intensiva mobils 
ens sembla poc justificada, precisament per la importan
cia de l'assistencia que aquest tipus de professionals han 
de prestar en dites unitats. 

Per tot aixo, el nostre grup donara suport a la 
proposició no de llei del Grup Parlamentari PSM i EEM 
i sempre ens queda l'esperan~a que aixo sigui només un 
primer pas i que es posin en marxa a curt termini serveis 
similars a Menorca, Eivissa i Formentera. Moltes graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Castro. En el tom de repli
ca, té la paraula el, Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS; 

Gracies, Sra. Presidenta. Agrair, com és natural, 
el suport del Grup MIXT, el del Sr. Vidal, i de la Sra. 
Castro del Grup PP-UM, i entrar una mica en di:l1eg 
amb el Sr. Gómez i Arbona sobre les se ves intervenci
ons. 

Nosaltres hem dit o hem intentat explicar que 
presentarem aixo abans que es donas el conflicte a 
Mallorca, conflicte que per a nosaltres és desagradable 
i no hi ha en absolut una idea de polititzar un tema 
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laboral o que ha podria pan~~ixer, laboral, i que esta en els 
tribunals; és més, jo hauria desitjat i el nostre grup hauria 
desitjat que aquest terna no anas a fiscalia dema passat o la 
setmana que ve, sinó que fas un tema que es resolgués amb 
el dialeg i que es resolgués a les bones i que, fins i tot, fixi's 
voste si hem anat més enlla que hem cercat jurisprudencia 
i hem trobat la jurisprudencia de Bilbao, em sembla que la 
sentencia és de dia 31 de desembre del 91, si és del 90 o del 
92 hi hauria una excusa, jo he dubtat ara si era del 92 o del 
91, pero em sembla que la sentencia és de 31 de desembre 
del 91. Per que desitjam que aquest tema no continui judici
alment? Perque és desagradable. Com diu voste, alla on hi 
ha tecnics, alla on hi ha sentit comú, en definitiva, dolent és 
que la via judicial sigui la que s'hi imposa, al menys aquesta 
és la nostra norma de conducta. 

Pero a més de fer aquesta apreciació, a mi m'agra
daria que tenguéssim un cert sentit comú sobre el tema que 
ens ocupa i la Sra. Castro en certa manera ja ha fet una 
intervenció i hi ha posat la casuística que jo hi volia posar, 
i que és la deIs accidents de transito Ha d'atendre o no el 061 
un accident de transit greu o lIeu? Pareix que l'ha d'atendre, 
pareix que és una de les seves funcions clares, immediates i 
reals, i si l'ha d'atendre, voste és metge, sap que l'alternativa 
japonesa pot ser valida, pero és que l'alternativa japonesa és 
d'una gran rapidesa, d'una gran eficiencia i a continuació 
amb una ambulancia completa. Per tant, no ens serveix l'e
xemple que ens ha donat, si aquÍ hem d'atendre un accident 
de transit el fet normal és que la dotació sigui completa, si 
fas només una qüestió de transport ni tan sois faria falta 
aquest sistema, bastarien uns vehicles lIeugers, rapids, i prou. 

A nosaltres ens pareix, en conseqüencia, que la seva 
argumentació habilidosa -ho he de reconeixer- no ha arribat 
alla on vertaderament hem de dur el tema. Si aquesta millora 
del servei, que tots la reconeixem i que tots la veim clara, és 
una millora que ha d'atendre un radi d'acció com és l'illa de 
Mallorca esperem també que en el conjunt de les Illes aquest 
tema s'estengui i que es faci comú a totes les Balears i Pitiü
ses. Certament, a partir d'aquesta dinamica o a partIr d'a
questa casuística la veritat és que és incomplet el servei tal 
com esta ara, voste ho sap molt més bé que jo, un metge no 
pot atendre certes casuÍstiques que es donen com és un 
accident de transit o una aturada cardiorespiratoria, que és 
el que és molt freqüent avui en dia per moltes de casuÍsti
ques, estudis i analisis que s'han feto 

Voste ens ha parlat de Ciudad Real, ens ha parlat de 
Madrid, ens ha parlat de Barcelona. Bé, efectivament, hi pot 
haver qualque casuística diferenciada, pero quan voste ens 
ha dit que les conclusions deIs tecnics són que hi hagi tecnics 
d'urgencies mediques a més del metge, aixo és un argument 
que jo Ji he d'agrair perque va al nostre favor, ni és ni man
co, aquí sí que vertaderament aquestes jornades, sobre les 
quals ha trobat aquests estudis, certament no fan més que 
ratificar la nostra analisi. 

Aleshores, jo vull insistir en aquest detall. Si del que 
es tracta és d'unitats de vigilancia intensiva, em pareix que 

el nostre plantejament és correcte; si només és un ele
ment de transport, ni tan soIs s'ha de dir UVI, canviem
Ji el nomo Per tant, aquí esta el re de la qüestió. 

Ens pareix que no hi ha massa és que argumen
tar. El sistema japones, bé, jo cree que amb una bona -
moto per aquí, vull dir que aixo aniria bé, per ventura, 
pero és que el sistema no és el japones, és un altre i, 
per tant, anam bé així com anam. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. En torn de contrareplica, Sr. 
Gómez Arbona, té la paraula. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr. President. Únicament voldria aclarir 
unes quantes coses. Jo cree que l'assistencia, l'exemple 
que ens ha posat el Sr. Serra respecte que l'assistencia 
que es donaria en el cas d'un accidentat per transit, que 
si no hi ha una infermera no es pot atendre bé, voste 
creura que tenc els meus dubtes perque en el cas que 
voste ens ha posat d'una aturada cardíaca no es necessi
ta ser una infermera per utilitzar el desfibrilador, per 
tant, em cregui que aquella no és imprescindible i, fins 
i tot, i li n'he posat l'exemple, no és imprescindible el 
metge. Jo el que he volgut donar-U a entendre és que es 
marqui des d 'aquest Parlament quin ha de ser l'equip, 
cree que és una intromissió en un camp tecnic i que per 
a aixo hi ha tecnics. Aquesta era la meva exposició i 
després també li aclariré i li llegiré l'apartat que fa 
referencia a les característiques deis mobils dedicats a 
assistencia de les urgencies mediques, d'aquest docu
ment consensuat entre tots els tecnics d'urgencies me
diques d'Espanya. 

Classifica els vehicles en tres tipus: Vehicles 
assistencials, que són vehicles poJivalents, on no fa falta 
que hi hagi cap tipus de personal medic ni paramedic, 
únicament un conductor; ambuJ¿lncies no medicalitza
des, en que pot ser que no hi hagi personal medic pero 
sí que hi ha d'haver tecnics d'urgencies mediques que, 
l'hi torn a repetir, no són el que voste anomena aju
dants tecnics sanitaris, que avui en dia no es diuen aju
dants tecnics sanitaris, es diuen infermeres, si voste té 
relació amb les infermeres veunl que els sap bastant de 
greu que els diguin ATS, ha dic perque ha he hagut 
d'aprendre en la meya formació, aixo de dir-Ios ATS. 
Parla de dos tecnics d 'urgencies mediques, i arribam al 
punt que li he dit abans, ambulancies medicalitzades, 
diu que estan diferenciad es de les anteriors per la pre
sencia de personal medie, que es pot tractar de qualse
vol tipus de medie, general o especialista, sempre que 
disposi de I'entrenament adient, dotació mínima: 2 
tecnics d'urgencies mediques i un metge, amb tot el 

2 
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material que sigui necessario Com veuri, no parla per res 
d'infermeres. Gricies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gómez i Arbona. Conclos el debat pas
sarem a la votació. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
posar drets, per favor? Gracies, poelen seure. 

Abstencions? No n'hi ha. 

37 vots a favor, 17 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovada la Proposició no de Llei 4807 del Grup Parlamen
tari PSM i EEM, relativa a dotació de les "uvis" mobils de 
centre de coordinació d 'urgencies de Mallorca. 

11I.2).- Proposició no de Llei RGE núm. 4821/92, 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a declarar nuHa la modificació de credit per 425 milions 
de pessetes i destinació d'aquesta partida per al projecte i 
iniciació de les obres de l'hospital de la comarca d'Inca. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona proposició no de llei, que és la 
4821, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, rela
tiva a declarar nuHa la modificació de credit per 425 milions 
de pessetes i destinació d'aquesta partida per al projecte i 
iniciació de les obres de l'hospital de la comarca d'Inca. A 
aquesta proposició no s'ha presentat cap esmena. Té la pa
raula en nom del grup proposant el Diputat Sr. Pons i Pons. 

Sr. Moll, per favor, podria fer lectura de la part de 
la proposició no de llei que se sotmetra a votació? 

EL SR. SECRET ARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

11 Primer: El Parlament de les Illes Balears insta el 
Govern de la Comunitat Autonoma a declarar nuHa la modi
ficació de credit número 236/92 de 425 milions de pessetes, 
que sub críu I'ampliació de capital de la Societat Balear de 
Capital Ri c i que I esmentada quantia es reintegri a la caixa 
de la Comunü at Autónoma. 

Segon: El Parlament de les Illes Balears insta el 
G?:ern de la Comunitat Autonoma que es destinin els 425 
mlhons de pessetes esmentats al projecte i iniciació de les 
obres I'any 1993 de I'hospital comarcal d'Inca." 

EL SR. PRESIDENT: 

Gfé1cies, Sr. Moll. Sr. Pons, té la paraula. 

--

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Dia 24 de 
novembre de 1992 el Sr. Forcades, en el debat de les 
esmenes de totalitat del pressupost general de la Comu
nitat Autonoma, feia una afirmació que tots voldrÍem 
subscriure si fos ver. Deia: "Aquests pressuposts, que per 
ara són els que el Govern proposa, podran ser, si surten 
el mes que ve -i varen sortir, logicament- els pressuposts 
de tots, d 'aquest país, deIs representants del nostre 
poble, d'aquesta cambra, de I'autonomia", un poquet 
més endavant en el seu discurs, alla on, a part de parlar 
del regne d 'Espanya, eH com a conseller o clavari major 
del regne ele Mallorca, ens deia que era necessari que la 
Comunitat Autonoma, que els poders públics actuassin 
i fessin inversió pública per estimular l'economia i esti
rar d'ella una feina per donar impuls, un impuls menys 
necessari quan l'economia marxa tota sola, pero que ara 
per ara és molt urgent. 

Molt bé, i aquests pressuposts de tots i aquesta 
estirar ele I'economia a l'hora d'aplicar-se veim que són 
els pressuposts de la família, deis amics i deIs de la 
colla, aixo encara no és una autonomia siciliana pero 
duu camí de ser-ho, duu camÍ de ser-ho, la diferencia 
és que a Sicília -i aquest diputat hi ha estat- a l'entrada 
del Parlament hi ha un monument d'un que va ser pre
sident del Parlament i que no complia les normes que 
dictava la cosa nostra i va acabar per deixar de ser presi
dent per la via rapida i li varen posar un monument a 
l'entrada coma recordatorio Afortunaelament aixo era a 
Sicília, aquí tiren amb decrets, tiren amb lleis, fins i tot 
llavors resulta que Madrid, el tan odiat Madrid, ens ha 
de salvar de la destrucció que volem fer dins aquesta 
cambra alguns, alguns. 

Centrem la qüestió sobre el tema, bromes a part 
de paraHelismes sicilians que cada vegada més fonamen
tats ens trobam. 425 milions de pessetes, és una quanti
tat considerable, és una suma de pressuposts de molts de 
municipis de Mallorca, n'hauríem de sumar més de 
mitja dotzena i més d 'una deIs més petits, per tant, 
parlam el'una quantitat substancial i seriosa. Aquests 425 
milions de pessetes, a I'hora del debat pressupostari, a 
I'hora de retre comptes a aquesta cambra, va dir algú 
mai que anirien destinats a un amic amb dificultats? No, 
varen ser camuflats en una d'aquestes partides de residus 
solíds, bé, podrien haver estat una d'aquestes inversions 
immaterials que roden per dins Cultura, etc. 

425 mílions assignats a la ConseIleria d'Indústria 
i Comer<;, una partida de residus solids. Pero és clar, 
arriba l'hora de les dificultats, arriba el tema Bon Sos
sec, hi ha persones proximes, molt proximes, molt iden
tificades amb el Partít Popular, el Sr. Jaume Gibert, 
elificultats financeres, proveidors d'aquestes obres que 
tenen dificultats per cobrar perque l'empresa esta en 
fallida i s'organítza una operació secreta per tal d'agafar 
els 425 milions de pessetes de residus solids, una mostra 



.p------------------------------..................... . 
2580 DIARI DE SESSIONS / Núm.62 /9 de man; del 1992 

més de la ineficacia que tan tes vegades denuncia el Sr. Va
lenciano de la Conse11eria d'Indústria i Comen;, que no els 
havia utilitzat i, sense cap acord de Govern, amb molta rapi
desa -totes les coses que s'hagin de fer aviat i d'amagat mi
llor- es fa via Sr. Alexandre Forcades, sense haver-hi cap 
acord del Consell de Govern es traslladen d'una conse11eria, 
se signen a la propia conselleria del Sr. Forcades i acaben per 
fer una aportació a la Societat Balear de Capital Risc S.A. 
amb destinació final, logicament, a Bon Sossec. 

Aquesta cambra, exercint la seva funció de control, 
pot admetre aquestes maniobres?, pot admetre que 425 mili
ons de pessetes desapareixin tranquiHament del pressupost 
i vagin als amics amb dificultats, per molt amic de qui sigui? 
No, per que no ho podem admetre? Perque si aixo no és 
Italia, si aixó no és Sicília, són les Balears i, com va dir 
aquel1: Els de Sicília hauran de venir a prendre lIi¡;ons aquí 
aviat. Perque sense tanta violencia, els negocis, que és el que 
compta, es fan exactament igual i millor, i sense que hi hagi 
tant d'escandol. 

Que es proposa avui, aquí? Que aquesta operació, 
Sr. Forcades, de la qual jo crec que voste no és el responsa
ble, voste és l'executor, sigui anul-lada com un element polí
tic absolutament impresentable de dubtosa legalitat, que 
passaria si d'una conselleria a altra poguessin traginar sense 
acord de Consell de Govern? No importaria que perdéssim 
el temps aquí en el debat l1arguíssim i de vega des farragós 
del pressupost. Peró és dar, a voste li han donat delegació, 
aixó sí, delegació per fer les coses que des d'altres instancies 
es diu que s'han de fer, que 425 milions de pessetes han de 
deixar d'estar al servei deIs ciutadans via problematica de 
residus sólids i on es poden aferrar, perque és una proble
matica de la qual es parlara i amb motiu durant molt de 
temps, perque és molt preocupant el tema de l'impacte 
ambiental, i traslladar-los via nocturnitat, rapidesa, a la parti
da de l'amic amb dificultats financeres, aixó és així, és dar 
que sí, i que es proposa? Que aixó s'anuHi, primera cosa, 
perque aixó es una absoluta immoralitat política; i segona, 
que s'assumeixin responsabilitats socials molt més serioses, 
que és el tema del famós hospital d'Inca. 

De la problematica hospitalaria, com vostes saben, 
n'hi ha hagut per activa i per passiva, per complement direc
te i per complement circumstancial, ja ho sap el Sr. Conse
lIer, ja tenia una llarga trajectória anterior, dia 30 de setem
bre del 92 varem discutir l'ampliació de la xarxa hospitalaria 
amb una interpel·lació, dia 20 d'octubre del 92 hi va haver 
la moció subsegüent alla on es va demanar que la Comunitat 
Autónoma donas suport a la construcció de l'hospital d 'Inca, 
hi varen votar lógicament en contra, perque totes les coses 
són bones en funció de qui les diu o negatives quan les diu 
J'oposició. Hi va haver un altre debat, curiosament l'endema, 
relatiu a la construcció de l'hospital d'Inca, i aquest diputat 
que els parla els va dir que efectivament, que l'element com
petencial -tot ho sabem- és del Ministeri de Sanitat peró que 
no hi ha cap norma, vaig dir textualment, que prohibeixi que 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears faci una inversió 
en el tema de J'hospital d'Inca, i que se'ns va contestar? El 

Diari de Sessions és cruel peró va bé, el Sr. Cañellas, no 
qualsevol, el Sr. Cañellas: 11 Construir un hospital a Inca 
per part de la Comunitat suposaria assumir una respon
sabilitat financera en materia sanitaria que és únicament 
i exclusivament de l'Estat", legalment impecable; és a 
dir, no podem pagar perque aixó és una cosa de l'Estat, 
i més avall insistien que els ciutadans de les Balears han 
contribuIt amb els seus imposts a la construcció d'hos
pitals a altres comunitats i que aixo seria una injustícia. 

1 és clar, un que ja manejava les seves dades se 
sorprenia de tanta resistencia a moure els fons públics, 
els fons de la Comunitat Autónoma, cap a una causa tan 
noble com un hospital perque, com els vaig dir, és molt 
difícil, practicament impossible, que en moments de 
dificultats, i dificultats creixents -ha demostrat que n'hi 
havia, que n 'hi ha i que n'hi haura més encara- era molt 
difícil que l'Estat tengués simultaniament en construc
ció tres hospitals dins 1 'i11a de Mallorca; aixo és així, si 
bi havia dificultat per continuar endavant amb Manacor, 
si la Comunitat ha et el possible i l'impossible per posar 
travetes al de Palma i, si a més a més, encara hi volem 
posar el d'Inca, logicament comprendran que aixo era 
un poc difícil. 

Ja els vaig recordar en aquel1 moment que hi 
havia doblers per alió que volien, deia textualment que 
la Comunitat Autónoma té recursos per a alió que vol, 
que és més urgent, Mondragó o l'hospital d'Inca? No 
tenim obligació d'anar a Inca afer l'hospital, tenim 
l'obligació d'anar a Mondragó? És dar que hi anarem, 
Mondragó, 3.000 milions; CAP de sa Pobla, 400 milions; 
AGAMA, uns 200 i Bon Sossec d'entrada 425 i per 
amunt, perque els faig un pronostic del qual voldria 
equivocar-me: La jugada que seguira -o potser la jugada 
final- en materia de Bon Sossec sera que aquests territo
ris formin part del passiu de la Comunitat Autónoma, i 
aixó acabara així, vostes diran que no peró no intentin 
dir que no quan hi ha amics pel mig, perque els com
promisos es paguen i, per tant, el tema de Bon Sossec és 
un tema realment eseandalós i no pot ser que una comu
nitat autónoma que, via Sr. Cañellas ens deia que no hi 
havia doblers, poe temps després o poc temps aban s -en 
aquest moment no tenc el cronometre damunt la taula
resultava que els 425 milions de pessetes que no podien 
anar a un altre 1I0c varen anar a socórrer un amic amb 
dificultats a un cementiri. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. Pons. Intervencions? Pe] Grup 
Parlamentari MIXT, Sr. Vidal, té la parauIa. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Davant aquesta proposició no de lIei del Grup Parla
mentari SOCIALISTA que de mana declarar nul.la la 
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j110dificació de cn~dit de 425 milions de pessetes i destinació 
d'aquesta partida al projecte i a iniciar les obres de 1 'hospital 
comarcal d'Inca, hem de dir ja d'entrada que ens abstendrem. 

Consideram molt legítim el marge de les disquisici
ons, en les qual nosaltre no ent rarem elel grup proposant; 
si el Gru p Parlamentari SOCIALISTA considera que aquests 
c1iner -com c1iuen ells, toro a repetir que ho diuen ells- els 
ha de recuperar la ComunitaL Autonoma, que ho intentj p r 
totS els mitjans· per' els hem d dir amb tota inceritat que 
nosnltres cretro i d aquí ve la nostra abstenció, que e l camí 
que es marca per a aquesta recuperació -com diuen eJls- no 
és I adient ni tan sois poddem (Ur que és viable perque 
nosaltres creim que el Parlament de les Illes Balears no pot 
instar el Govern de la Comunitat Autonoma a declarar nul·la 
aquesta modificació de credit tal com diu aquí, perque 
noS al tres creim que aixo no es pot fer sense un procediment 
administratiu. 

Una altra cosa és que s'ha de saber si es va decidir 
aquesta modificació de credit de forma legal o no, aquesta és 
una altra qüestió, pero no hi ha, per part del Grup SOCIA
LISTA presentat -segons tenc entes, aixo no em consta d'una 
manera fefaent-, pero no hi ha un recurs administratiu pre
sentat, segons varem sentir en una reunió de la Comissió 
d'Hisenda, i crec que aquí esta el camí si es va fer legal
ment o no aquesta modificació de credit, pero que el Par
lament insti el Govern així perque declari nu¡.]a aquesta 
modificació de credit, honradament creim que no seria cor
recta. 

Per una altra banda, tampoc no creim que la modifi
cació de la modificació que pro posa el Grup Parlamentari 
SOCIALISTA i que ja diu que aquests 425 milions, si es 
recuperen, siguin destinats a la construcció, a iniciar les 
obres de I'hospital comarcal d'Inca, nosaltres també honra
dament creim que és una responsabilitat de I'INSALUD, tal 
com ho creim nosaltres, també és un pressupost de tots el de 
l'INSALUD; també crec que, com ha dit voste, el pressupost 
de la Comunitat Autonoma és un pressupost de tots, com ha 
dit el grup proposant creim també que I'INSALUD té aques
ta obligació si és que fa falta i si es pot obligar l'INSALUD 
perque assumeixi aquesta responsabilitat. 

Per tant, tom a repetir que nosaItres ens abstendrem, 
no volem entrar en aquest pique, per dir-ho d'una manera 
~asteIlanitzada, i molt menys en les apreciacions deIs models 
¡talians, perque de model sicilia, em creguin que en pot ha
ver -no sé si ho dic bé en catala- a la destra i a la sinistra, o 
sigui tant a la dreta com a I'esquerra, com al centre, obvia
lUent. Per tant, naturalment, estam dins un marc de la medi
terrania i el model italia, ara comen<;a a sentir-se d'alla, per 
part d'un govern determinat, un resso un poc preocupant i 
~e~ de pensar que també es pugui traslladar al nostre país 
1, lDdubtablement, aquests paraHelismes encara són més 
pr~o~upants a unes illes que estan, per raons geogratiques, 
prOXlrnes a Italia; pero torn a repetir que en aquesta qüestió 
no volem entrar, només I'hem comentada de passada i pel 
que hem sentit aquí i pel que hem pensat quan la comenta-

vem hem d'estar tots preocupats del que passa a Italia 
a tots els nivells, no només a Sicília. 

Per tant, en aquesta qüestió concreta, crec jo 
que no ho han plantejat bé i, per tant, no els podem 
donar suport i la nostra postura i el nostre vot sera 
d'abstenciÓ. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vida!. Té la paraula el Con
seller Sr. Forcades. 

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

Sr. Damia Pons, una vegada, davant un conjunt 
de bajaneries, d 'inconnexions que vaig sentir dir per part 
d'un company, vaig contestar i vaig dir que no volia 
contestar per no trobar-me'n a I'altura; com que qualcú 
va traduir després: "y no encontró palabras para contes
tar ll

, hauré de fer un altre grafisme ( ... ). 

Sr. Damia Pons, m'ha fet oi, jo I'escolt amb 
molta atenció, em pareix mentida que voste, per defen
sar una posició, digui tot el que ha dit, és una sensació 
com a de repugnancia, d'oi. 

No, no, diré el que voldré. 

A part d'inexactituds, que voste les ha dit per
que no domina el tema o perque no les sapo 

Primerament parlem de Capital Risc. En aquests 
moments d'aquesta gran crisi financera que hi ha dins la 
regió, que hem dit que és financera des de fa molt de 
temps, unes de les grans solucions que hi ha són Capital 
Risc i Garantia Recíproca, temes que en aquests mo
ments el Govern central descobreix i que, dins les mesu
res, parla de revitalitzar aquests temes. 

A Balears, fruit de la continua discriminació que 
hem tengut del Govern central i que ( ... ) I'any que ve, 
Sr. Damia Pons, perque comen<;arem, no tendrem fon
dos de cohesión, a causa fonamentalment de I'actitud 
col·laboracionista del seu partit, perque no hi haura 
fons de cohesió, com no hi ha hagut objectiu u ni ob
jectiu dos, no perque no se n'hagi parlat, sinó perque 
no hem volgut, els únics fons de cohesió que vendran 
seran 6.000 milions per a l'aeroport de Balears. Sres. i 
Srs. Diputats, després d'una inversió que fa falta des de 
fa quatre o cinc anys, que s'autofinancia? Sa ( ... ), sa ( ... ) 
de dir no, l'aeroport de Palma el farem amb fons de 
cohesió. 

Davant aquesta situació nosaltres pensam que 
fomentar Capital Risc era important i és important, i 
quan un empresari va venir acompanyat de dos banquers 
que el capitalitzaven, aleshores, el Govern central, en no 
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respondre a les nostres peticions d'ampliar capital o d'ajudar
nos per a Capital Risc, varem fer el que hem dit que faríem 
sempre, cercaríem els mitjans, els excedents del pressupost, 
per capitalitzar nosaltres. Si en els pressuposts de la Comuni
tat hi havia per al 92 una partida pressupostaria de 700 mili
ons de pessetes, que havÍem de fer?, no executar-la?, la 
podíem executar? No la podíem executar per mor que esta
va condicionada a determinades activitats que no varen venir, 
aleshores si es podia aplicar qualque quantitat era aquest 
romanent. L'acord adoptat va ser ampliar Capital Risc; ales
hores, el que vostes han de saber en qualsevol moment és 
que si Capital Risc pot recuperar no 425 milions de pessetes, 
sinó 900 milions de pessetes, no seran per al Govern sinó per 
a Capital Risc. És a dir, el que ha posat Capital Risc dins Bon 
Sossec no són 425 milions de pessetes, són prop 900 milions 
de pessetes que, si qualque dia se'n recuperen, seran per a 
Capital Risc i seran per fer actuacions paregudes a altres 
societats; i estam cercant en aquest moment 1.000 milions de 
pessetes per juntar-los amb altres 3.000 per fomentar Capital 
Risc, i vostes en aquest moment, en !loc de defensar postures 
polítiques molt respectables sobre prioritats, l'únie que han 
fet ha estat fer tot el possible per fer mal a la societat i inten
tar carregar-se una empresa que a Deu gracies resiste ix i 
posar en entredit molts de llocs de feina. 

Em pareix indignant que vostes, per defensar una 
postura, hagin d'emprar tota la quantitat d'adjectius de te
mes, supos que a molta gent els patinen, perque tots ens 
coneixem perfectament i de tots, quan anam per Palma, 
tothom sap d'on cobram o d'on no cobram, que feim i que 
no feim, i no per venir aquí a explicar sopars de duros, 
perque voste ha explicat un sopar de duros la gent s'ho 
creura. Sortim aquí perque a for<;a de ser reiteratius la gent 
arribara a creure que la ( ... ) Joan. De manera que, resumint 
el primer tema, si qualque dia es recupera aquest capital no 
seran 425 milions de pessetes, seran 900 milions de pessetes 
més la part corresponent al sobrepreu, i aixo anira a Capital 
Risc, no pot tornar al Govern, i si voste creu que el Govern 
ha fet qualque il-legalitat no mescli les coses, posi's amb la 
falta de legalitat, des de fa sis o set meso s no fan més que dir 
que tal, a veure com ho han fet, que no han fet; si hem fet 
qualque il-legalitat la diguin, no hi ha cap problema. 

Ho tornaríem a fer, Sr. Pons, una altra vegada. Si 
aparegués una empresa acompanyada de dos bancs, i que els 
bancs diguessin que capitalitzen, tornaríem afer l'operació, 
sapiguent que és una operació amb més risc de l'esperat, 
perque esperavem, efectivament, alt risc d'una empresa que 
tenia dificultats financeres, d'una empresa que no havia 
pogut acudir al banc normalment, d'una empresa que tenia 
difieultats comptables, pero no sabíem que tendríem ( ... ) de 
tres o quatre persones del Partit Socialista Obrer, diguem-ne, 
de l'exterior que cada día dirien a la premsa, dirien a l'opinió 
pública, crear problemes per veure si enfonsaven l'empresa, 
perque el seu objectiu, per damunt tot, és enfonsar l'empre
sa perque creuen que si l'empresa s'enfonsa hi haura unes 
conseqüencies per a determinades persones, cosa que aixo a 
vostes els va molt bé. De manera que, li die per primera 
vegada en la meya vida que em fa oi, em repugna que dins 

el Parlament voste, per parlar d'un tema com és que 
s'anu¡'¡i aquesta partida, digui tot un enfilall d'inconve
nients, i no em digui que aixo fos escoltat. Hi ha deter
minades persones que quan surten, un dubta si contestar 
o no contestar, perque qua n un contesta es posa a la 
seva altura, a posta jo crec que ... , és a dir, és una postu
ra ja no d'indignació per diL., supos que ens veurem a 
la sortida i aquí no ha passat res, pero aquí, en parlar 
aquí ofieialment, voste com a parlamentari, em produ
eix, més que indignació, oi, voste ho diu, efectivament, 
ha aconseguit que fins i tot a mi em fessin oi les seves 
intervencions. 

Per tant, hem de comenc;ar a meditar si quan 
voste parla de cultura, si en 1I0c de ser Damia Pons fos 
un altre que ho explicas, amb menys ... , com si fos el 
pare del cata la i el pare de la normalització, per cert ha 
estat molt estrany que no hagi dit: No,no, no 1 'hospital, 
a normalització lingüística, perque pareix que voste ha 
descobert aquí l'idioma, el catala, etc., possiblement 
quan els al tres picavem pedra voste tenia una ocupació 
que li permetia durant el matí, en 1I0c de fer feina, 
estudiar catala. 

Li faig així, a ell, quan parla. 

Parlant de la destinació, repetesc una vegada 
més, Sr. Damia Pons, perque ho sapiga, vare m aplicar 
una partida que estava en possibilitat de ser aplicada, es 
varen fer les coses correctament, ho tornaríem afer i si 
es recuperen aquestes pessetes, que seran no 425, 850 
més el top a preu, seran per a Capital Risc. La intenció 
del Govern de cara a estimular l'economia quant a la 
finan cera és continuar per aquest camí, convertir les 
subvencions en participacions de capitals. Pero és que hi 
ha hagut un moment en que també pareix mentida, Sr. 
Damia Pons, que voste digui l'hospital d'Inca. Jo li 
explicaré tota la historia antidemocratica que en aquest 
tema concret vostes han protagonitzat, que és en el 
tema de l'hospital d 'Inca. Si vostes agafen el Diari de 
Sessions hi ha tot un plantejament que vostes, de sobte, 
han ignorat; és a dir, hi ha tot un procediment que esta 
perfectament reflectit en el Diari de Sessions de tota la 
historia deis pactes que hi va haver entre els partits, 
1I0cs deis hospitals, etc. 

El Ministeri de Cultura o els representants del 
Ministeri de Cultura a Balears són més vius que el de 
Sanitat, estan menys polititzats o si ho estan al menys no 
tenen la formació que tenen els de Cultura i Educació, 
que els fan tenir seny, i quan ens diuen que facem coses 
que corresponen al Govern central, a la Universitat, ens 
demanen que anticipem la inversió; és a dir, el menys 
que hagués pogut fer un representant de Sanitat del 
Govern central és fer el mateix plantejament que han fet 
els d 'Educació i dir: Escolti, nosaltres hem de fer aquest 
hospital, no tenim doblers, avancin els doblers, el facin 
i els els tornarem; així ho hem fet amb la Universitat, 
així fa dos dies el ministre d'Educació de Madrid en 

a 



s 
DIARI DE SESSIONS / Núm.62/ 9 de mar~ del 1992 2583 

una carta ens ho toma a c1emanar i ens diu: Esco!tl, és neces-
3ri fer un edifici interfacultats nosaltres no tenim doblers 

S'er a ajxó si vostes el fan nosaltres els el pagarem. Ido no, 
~n tema que é! del Govern central. perque pe .. Cala Mon
dragó si j hagués pogut hauría allal al Govern central, em 
pareix qu esti per damunr ele lota . OSI ita per anar al Go
veril central no hi poctíem. anar. En le elepuraelore , i 
bagué pogut, hi hauria anat al Govern central. 

El tema d'INSALUD és un tema que no el podem 
camuflar, i a travé el aixó dir: Senyors, un deIs síntomes de 
la discriminació ab oluta. de la nostra comunitat és INSA
LUD. En tenim un estudis que no hem m.ostrat, que vostes 
han vist en les comunicacions, els podem divulgar dema ma
teix, inversió per persona, llit, etc., estam completament 
-diguem-ne- postergats. Que volen vostes, que camuflem 
aquest tema i dir que al elamunt el Govern de la Comunitat 
faci l'hospital?, hem de fer I 'hospital o hem de regalar 1.000 
milions de pessetes als ajuntaments per a despeses d'infras
tructura? No importa anar a Sicília, basta que vos tes agafin 
Borrell, passin per ( ... ) i en canvi, al cadastre de Palma, per 
trabar-se amb Sicília, i en aquest moment que els ajunta
ments estan així vostes veuran que hi ha 30.000 unitats 
ocultes, i per que estan ocultes?, perque som uns elefrauela
dors del poble? No, perCJue no hem sabut posar un marge, 
un sistema, per donar d 'alta les finques. Aixó és corrupció, 
i és corrupció, a voste i a voste els voldria afirmar que el 
representant té la culpa i dient el que ha dit voste és un 
corrupte de la paraula, perque és corrupte de la paraula i li 
pos filosOfícament aquella persona que amb la paraula des
criu una conducta completament diferent de la que té, i 
voste, durant tot el seu plantejament, no pot emprar els 
arguments únicament per dir: Han fet iHegalitat? No. Ho 
demostri, és a dir, vostes no creuen que si hagués fet una 
iHegalitat, amb la perícia que tenen vostes tenen, no esta
rÍem ja tots en els tribunal s fa esto na? Voste ja hi ha estat, 
almenys. Gnkies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. Sr. Pons, té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS : 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Com deim a Ma
llorca en parlar de cementiris: Sr. Conseller, "com més xerra 
més s'enterra", aixó és el que li passa a voste. Que lí passa? 
Que voste és un vertader poeta pressupostari, un poeta 
económic, al qual admeten totes les gracies, que les hi riuen, 
les hi riuen perque no les hi entenen, entre aItres coses. 
Avui, quan li han tocat el viu, quan li han posat damunt la 
taula la seva participació directa en la desviació de 425 míli
ons, no parlam de calderilla, usant un castellanisme, 425 
~i1ions de pessetes desviats d'un tema de residus sólids, que 
SI 110 els han executat sera per incompetencia elel titular 
d a~l1e ta conselleria, que j'a ha estat denunciat repetidament 
aqul. Quan ti ban posat davant la eva respon abilitat políti
ca el ' haver detret deIs ciutadans ele les IlIes Bal.ears als quals 
VOste carrega amb imposts i canons d 'aigua, molt mal rebuts, 

--

per cert. Quan voste desvia aquests 425 mílions i els duu 
a unes persones de l'entorn del president de la Comuni
tat Autónoma, de l'entorn del Partit Popular, i quan 
aixó no ho pot desmentir, lógicament, el més senzill és 
que si jo som un corrupte de la paraula, que la meya 
intervenció lí fa oi, que m 'atribueix un origen social que 
li agraesc, jo estaria molt content de ser fill del senyor 
de son talo son qual, som un fill de pagesos molt sen
zills, que he hagut de pagar-me els estudis, que he treba
llat en el camp fins als divuit anys i que després he 
cercat una modesta ocupació; jo, Sr. Forcaeles, no per
tany a la seva classe social per desgracia; a mi m'agrada
ria, evidentment, haver nascut en una familia moIt rica, 
molt ¡¡'Iustrada, que voldria que tothom fos feli~ peró 
he hagut de lluitar en la vida i aquí som; la veritat, no 
m 'ha anat malament. 

Peró que és el que ha desmentit voste del que 
jo aquí he afirmat? Que es creu quan jo parl d'elements 
sicilians o d'elements italians? Es perque aixó és una 
cosa que entén tothom perfectament, jo et faig un favor, 
tu me'n fas un a mi, aquesta és la maxima de la cosa 
nostra, Ilegeixi el Sr. Falcone, perque vostes, sense Ile
gir-lo, l'apliquen; és clar, i que es creuen que és el mo
del italia i el model sicilia? És una corrupció generalít
zada que nosaltres hem de combatre. Si vostes conside
ren que hi ha corrupció en el Partit Socialista, benvin
gudes siguin les seves denúncies, si nosaltres veim cor
rupció dins les seves actuacions la nostra obligació moral 
i política i com a representants del poble de les IIles 
Balears, que el Parlament és aixó i no una altra cosa, 
nosaltres ha hem de denunciar, i nosaltres aixó ho hem 
denunciat i vostes no ho varen poder desmentir el dia 
que el Sr. Josep Alfonso i Villanueva: El promotor de 
l'operació és el Sr. Jaume Gibert, amic personal del 
president de la Comunitat Autónoma, el Sr. Cañellas, de 
reconegut suport polític tradicional i constant al Partit 
Popular. És clar, quan varen haver de contestar aixó va 
sortir el Sr. Forcades a desmentir fets, no, sempre hi ha 
aquella persona, aquell diputat, que surt a rompre, afer 
d 'ariet per veure si pot tirar la porta avall. 

"Sr. Alfonso, usted sabe que la empresa Capital 
Riesgo es una sociedad puramente privada, privada, y lo 
señalaré allí donde pueda", i va sortir aquesta persona 
va fer una serie d'exclamacions: "Ustedes que han reci
bido instrucciones de su partido en Madrid", escolti, la 
veritat és que no he parlat mai amb el Sr. González ni 
amb el Sr. Guerra, miri si aixó és senzill, senzillament 
he vist una cosa que m'ha paregut una immoralitat, que 
és que uns ciutadans aclaparats per la fiscalitat, que 
quan hi ha dificultats económiques és quan és més difí
cil pagar els imposts, veuen com tranquiHament dins el 
Govern de la Comunitat Autónoma, que tot el dia plora 
perque Madrid ens asfixia, que Madrid ens lleva tots els 
recursos, agafen tranquiHament 425 milions i se'ls endu
en a ca un amic, i voste és el responsable d'aixó, voste 
és qui va fer la maniobra, voste és qui va fer la modifi
cació ele credit i, per tant, voste esta absolutament im-
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plicat en el tema de Bon Sossec, i no té cap argument polí
tic que em pugui dir per que els ciutadans de la comarca 
d'Inca -jo un d'ells, pero n'hi ha d'altres en aquesta cambra 
també que estan en aquesta comarca- no podem veure, del 
Govern de la Comunitat Autonoma, un gest; vostes diran: Hi 
ha altres responsables. Sí, pero un gest ciar d'agafar aquests 
425 milions de pessetes, recuperar-los i destinar-los a un 
hospital, per que? Primer són els hospitals deis ciutadans, 
primer és la salut deis ciutadans que els cementiris deis 
amics, entre altres coses perque si una persona té un proble
ma sanitari potser que no arribi a temps a unes certes distan
cies i aquest és un deis elements que fan que Manacor i Inca 
vulguin tenir els seus hospitals, i amb molta raó, pero, de 
morts, no n 'han deixat mai cap enmig del carrer, abans els 
enterraven per l'amor de Déu i ara els enterren els serveis 
municipals corresponents. 

Aixo és un cementiri privat, perque no fos cosa que 
ens pensassim que parlam d'un cementiri públic, té un inte
res social, bé, tots els negocis deis amics són d'interes social, 
han de crear 1I0cs de treballs, han de salvar aquell empresari 
que esta en dificultats, hi podria haver no sé quants de tre
balladors, jardinería, etc.; és clar, jo li puc fer la literatura 
que vulgui, tenc una certa experiencia en manejar la ploma 
o la maquina d'escriure, si vol 1i faig un discurs que alabi 
aquest cementiri deis amics, pero aixo no s'aguanta enlloco 
Voste esta contra les cordes, l'han enganxat en una operació 
absolutament impresentable políticament, 1i han posat una 
alternativa: O el cementiri privat deis amics o l'hospital deIs 
ciutadans de la comarca d'Inca, i voste es troba que no hi té 
arguments; aleshores, ha agafat una certa pan del vocabulari 
un poc carregat d'especies i J'ha llan<;at contra aquest dipu
tat i logicament en materia de literatura, crec, Sr. Forcades, 
que no m'ha d'ensenyar res, no me n'ha d'ensenyar, de lite
ratura, perque, una vegada acabats els arguments, el nivell 
d'atac verbal a anat augmentant. 

Realment, Sr. Forcades, avui, voste ha quedat ben 
definit a pesar de totes les demagogies que moltes vegades 
estam acostumats a sentir, que Madrid és el responsable de 
tot, quan 1 'han posat davant la seva responsabilitat ha caigut 
com un castell de cartes. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Sr. Forcades, per tancar la qüestió. 

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

Hem de veure un conseller contra les cOl·des i com 
se les pot treure, perque realment és un tema que dura molt, 
i he sortit indignat per tema de forma perque el tema de 
fons no em preocupa. Voste és qui insulta la incompetencia 
del conseller de la Conselleria de Comer<; i Indústria, voste 
ho ha dit, per no executar-Ia, no podia executar aquesta 
partida, estava subjecte a un condicionament que Ji impedien 
executar aquesta partida. 

Aleshores, davant una necessitat d'actuació de 
Foment I'actuació del conseller d'Economia i Hisenda 
quant a cercar per fer aquesta aplicació, aquest origen, 
és perfectament correcte i jo mai no ho he negat. Les 
vegades que he comparegut, hi ha dos arguments impor
tants que m'han fet pensar, a Déu gracies tenia J'es
quena ben cobert,,: m 'han fet dues acusacions només 
fins ara: La de discriminació i la de donar credit a una 
empresa a la qual els bancs no I 'hi donen. 

Bé, discriminació absoluta, dic que a ciutat tot 
se sapo És un negoci que feia un any que s'analitzava, 
havien vengut altres persones per altres negocis i havien 
estat sotmesos a la mateixa metodologia i no la varen 
passar; i aquest senyor va passar les mil circumstancies 
més importants que eren que els bancs la hi capitalit
zaven; i la postura en aquest moment no és subvencio
nar interessos, no és subvencionar habitatges, és que 
aquelles empreses que tenguin problemes financers, si 
els bancs les capitalitzen, el Govern cercara la forma per 
capitalitzar-Ies i entrar-hi a través de Capital Risc o Fo
ment Industrial, i l'altra és que era exactament un nego
ci de Capital Risc. De manera que contra les cordes ... , jo 
estic perfectament tranquil, m'ha molestat com a mem
bre d'aquest Parlament, com a conseller, la seva forma 
de parlar de les persones, d'amics del president, etc. Bé, 
vostes em coneixen, coneixen la meya independencia, 
com actuu, jo no he fet res mai perque una persona 
sigui amic del president. Vaig acabar la meya darrera 
interveneió l'altre dia dient que aquí hi ha llibertat, fins 
ara almenys, aquí podem dir el que volem, aquÍ ens 
podem barallar, aquÍ podem discrepar, aquÍ tenim una 
certa, diguem-ne, independencia de forma i de fons que 
evita plantejaments de ti pus dogmatic. 

Jo hi vull insistir, si no aixec la bandera de la 
injustícia de Madrid és perque crec que en aquest mo
ment ja n'hi ha altres que ho fan, jo crec que el poble ha 
respost, i m'interessa parlar més de competitivitat, pero 
la injustícia és permanent, hi és cada dia. Hi ha molta 
gent que gracies a Madrid s'ha fet nacionalista, entenent 
la paraula nacionalista com una lIuita contra una for<;a 
centrípeta, injusta i anticonstitucional. I les discrimina
cions són contínues, qualsevol cosa que es c1igui en 
aquest Parlament del tractament injust de Madrid res
pecte de les Balears sera poc, pero nosaltres som pací
fics, no pacifistes, i només actuam per reacció. 

Sempre que vos te surt poc més poc manco mou 
el seu ventiladoret, que també el té; jo mai no he dit 
que a mi ningú no m'ha c1'ensenyar res, a mi voste, de 
literatura, no me n 'ha d 'ensenyar, jo no intent ensenyar
li'n, pero voste creu que ( ... ) audiencia hi ha ningú, i 
voste va pel món amb una situació anímica que es 
limita a la seva morfologia, i que retrata la seva sufici
encia. Voste, quan parla de llengua, si parlas amb més 
humiltat, si parlas amb més inteHigencia, per ( ... ). En 
aquest moment jo tene moltes persones que tenen pro
blemes amb la llengua a causa del Sr. Damia Ferra 
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pons, es creu que la llengua és seva, quan la llengua és del 
poble. Ell no, jo cada dia aprenc de tots, fins i tot deIs meus 
nets, cada día aprenc coses. 

Aquest conseller no ha fet cap desviació, aquest 
conseller va fer un ús ... Ni en vaig desviar ni en vaig detreu
re, vaig fer una cosa; és a dir, ni estic contra les cordes, estic 
tranquil, em posa nerviós sortir aquí perque no tenc la 
facilitat de paraula de té voste, té molt de cor, i li dic que 
m'agradaria avui no haver hagut de pujar aquí, pero no 
perque estigui contra les cordes, no perque em penedeixi de 
res, ho tornaria a fer; el que me sap greu és el mal que vos
tes fan a la societat balear per cercar uns interessos, els quals 
no vull qualificar. 

Em pareix que hem de dir que el poble d 'Inca, que 
demana que ens donem pressa i feina amb el PIB perque 
vagi prop de per alla, no diuen els dois que diuen per aquí 
que si hem lIevat competencies, etc. Saben perfectament que 
dins una priOl-itat que poguéssim fer d'aquests 425 milions 
de pessetes, si hi existissin, jo em deman: Tenim 425 milions 
de pessetes -és un exercici teoric, facem-lo- que no seran mai 
del Govern, seran en el seu cas de Capital Risc, pero els 
tenim damunt la taula, i que en feim en aquests moments?, 
feim acció social, que és un tema que ens preocupa molt i 
que en tenim un compte pendent?, feim normalització lin
güística?, aprofitam per crear el Consell Economic i Social?, 
aprofitam per fer el Síndic de Greuges? L'hospital és el 
darrer, perque l'hospital és un tema que clama al cel i l'hos
pital és un tema que electoralment a vostes els afectara molt, 
voste sap perfectament que vostes, en sanitat, hi han mal
tractat Balears; a partir de dema, senyores i senyors, els 
estudis que tenim, de fulletons, i hi veuran perfectament que 
ha passat amb les inversions públiques, aquestes que han de 
venir cada any, aquestes que cada any, qualque diputat seu, 
quan ve el mes de setembre, vint-i-cinc mil milions, quinze 
mil milions de pessetes; i ho repetesc, ho afirm: És una ver
gonya que l'aport a Balears es faci amb els únics fons de 
cohesió que vendran a Balears. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. Pel Grup PSM i EEM, té la 
paraula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aquesta proposi
CIO no de llei consta de dues parts: La primera, instar el 
Govern de la Comunitat Autonoma a declarar nul·la la modi
ficació de credit de 425 milions i reintegrar-los a la caixa de 
la Comunitat Autonoma; la segona, que aquests 425 milions 
de pessetes es destinin a la iniciació de les obres de l'hospítal 
Comarcal d'Inca. 

Quant a la primera part hem de dir que per primera 
vegada haurem de votar sobre el tema del famós Bon Sossec. 
La nostra intencÍó. de totes maneres, no és desconeguda 

perque en di verses ocasions hem tengut ocasió de par
lar-ne en comissiÓ. en diferents compareixences del conseller. 

En totes elles ens hem manifestat en contra 
d'aquesta operació per uns motius que ara reiterarem 
aquí, que no són ni personals ni entren en les mútues 
desqualificacions que hi ha hagut aquí, sinó que intenta
rem explicar els motius polítics pels quals estam en 
contra d'aquesta ampliació de capital i d'aquesta modifi
cació de credit de 425 milions cap a la Societat de Capi
tal Risc, perque entenem que aquesta va ser una decisió 
política que nosaltres -en el Govern- no haurÍem preso 

Hi ha quatre motius fonamentals i que els expli-
caré. 

El primer -i ho deiem en comissió-, no hi ha 
cap precedent d'actuacions similars; de les informacions 
que hem anat rebent les actuacions paregudes mai no 
havien passat de deu, quinze, vint milions de pessetes; 
ens trobam ara amb una operació de 900 milions de 
pessetes, 425 deIs quals són aportació directa, són aques
ta modificació de credit que esta en qüestió. Una actua
ció importantíssima que obre un precedent, que hipote
ca futures actuacion"s per a la disposició de recursos 
semblants, uns recursos considerables que tal vegada 
hipotequen futures actuacions més modestes pero que 
podrien ser necessaries. Nosaltres creim que aixo no 
hauria de funcionar d'una manera -diguem-ne- tan arbi
traria, tan aleatoria, com una simple modificació de 
credit, sinó que aixo hauria d'anar als pressuposts gene
rals de la Comunitat Autonoma i que hauria d'estar 
perfectament programat i pressupostat. 

La segona consideració que hi hem de fer, i és 
una qüestió política, és que aquesta actuació esta con
dicionada per la influencia política deis beneficiats. 
Que hauria passat si no haguessin tengut la confian~a 
que té ser militant del Partit Popular o tenir la garantia 
que té el batle de Palma com a acreedor principal de la 
societat Bon Sossec? 

En tercer lIoc, la tercera consideració que hi 
hem de fer. El conseller ha parlat de discriminació, jo 
no parlaré de discriminació, parlaré de la necessitat de 
respectar la igualtat d'oportunitats de totes les empreses. 
Mirin, senyors del Govern, actualment a les Balears hi 
ha centenars d'empreses que necessiten una injecció de 
capital, que economicament quedarien sanejades sense 
cap problema, no amb 400 milions de pessetes, amb 5, 
10, 15 milions de pessetes. Hi ha greus problemes de 
liquiditat en la majoria c1'empreses de les Illes Balears i 
no tenen I'ocasió, no tenen l'oportunitat de rebre aques
ta injecció del Govern, aquest aval del Govern, fins i tot 
davant els bancs, per poder obtenir un credit. 

La quarta consideració. Si volen, més que polí
tica tal vega da sigui una consideració etica motivada 
pels temps que corren. Possiblement fa anys no hauria 
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tengut la importancia que té avui en dia, pero avui hi ha una 
vertadera necessitat de dignificar l'activitat política, d 'evitar 
tota ombra de dubte sobre possibles tratics d'influencies. Ho 
deiem en comissió, l'activitat política requereix, precisa 
sacrifici i sacrifici vol dir renúncia, vol dir incompatibilitats, 
i no parIam només d'incompatibilitats legals, sinó que par
lam d'incompatibilitats etiques; i les persones que tenen una 
activitat política, que estan prop d'un partit polític, que 
ocupen carrecs polítics, han de renunciar als privilegis, fins 
i tot han de renunciar a qualsevol contacte amb l'Administra
ció que pugui repercutir en beneficis personals. L'activitat 
política exigeix renúncia, i aixo és el que no hem vist tam
poc en aquesta actuació. 

Per aquests molÍus encara que tecnicament uposam 
que és pnkticament impossible que tomi en rera aquesta 
operació, votarem a favor el la primera part d aquesta pro
posició no de IJei. 

La segona ja és un poquet més complicada. Precisa
ment quan fa una setmana aquí discutíem un tema del 
competencial, quan aquí se'ns duu aquella reforma d'Esta
tut, possiblement passada per fax, en la qual deien que no 
poden canviar ni una coma, se'ns demana que s'inverteixin 
425 milions de pessetes en un projecte d 'iniciació de les 
obres de l'hospital comarcal d'lnca; unes competencies d'IN
SALUD, unes competencies de Sanitat i Seguretat Social que 
no hi són, en el paquet de transferencies. Evidentment no
saltres no estam d'acord amb aixo, no estam d'acord que 
s' actul en unes competencies que no són les nostres. De 
totes maneres, podem fer una esmena amb veu, que si és 
acceptada votaríem íntegrament la proposició no de llei i 
que és que en comptes de dedicar-los a I'hospital comarcal 
d'Inca, tal vegada, i no és qüestió de prioritats, pero tal 
vegada se'ls podria destinar a unes competencies que estiguin 
assumides, com és acció social, assistencia domiciliaria, cen
tres de marginació, rehabilitació d'espais naturals, per exem
pIe; perque entenem que no és presentable que se'ns proposi 
una actuació dins una competencia en la qual se'ns neguen 
des de fa una setmana les competencies. i sense que aixo 
vulgui su posar que el nostre grup esta en contra que es cons
trueixi l'hospital d'lnca, que creim que és un tema que esta 
perfectament cIar per les iniciatives que hem tengut, no 
només aquí sinó també en els ajuntaments respectius. 

Per tant, repetesc que el nostre vot sera favorable a 
la primera part; i a la segona, si no s'accepta l'esmena, que 
per exemple se'ls destini a acció social, el nostre vot sera 
d'abstenció. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Té la paraula el Sr. Forcades. 

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

Gracies, Sr. President. Li agraesc la sinceritat de dir 
que ja té el vot, pero jo crec que cercar la veritat és impor-

tanto Primer punt, té raó, és a dir, ha estat la primera 
vega da que hem passat de 10 o 15 milions a 425 milions 
de pessetes, 950; havíem de comen<;ar de qualque ma
nera. Per a les actívitats de Foment nosaltres no tenim 
dotació pressupostaria perque no tenim diguem-ne
dotació economica de la competencia i, aleshores, sem
pre actuam per resultes, actuam pel que en queda, i dins 
aquest any era impossible materialment executar la par
tida que havíem convingut amb el Consell Insular de 
Mallorca i aleshores ens va pareixer bé anar a aquesta 
quantitat. 

Li vull dir, no cree que m'hi equivoqui, que el 
Sr. Gibert no és del Partit Popular, l 'hi die amb tota 
sinceritat, estic cansat de sentir que és del Partít Popu
lar , a mi aixo no em consta, jo he parlat quatre vegades 
amb eH pero crec que no és del Partit Popular, ho he 
demanat un parell de vegades, no he mirat a veure si ho 
és, pero he demanat: Aquest senyor és del Partit Popu
lar? Si voste em parla amb molta raó, jo en aquest mo
ment he d'afirmar que ho he demanat a persones que ho 
han de saber i que no tenen per que enganyar-me, que 
no és del Partit Popular. 

Les igualtats d'oportunitats varen ser donades 
pel fet que l'empresari va venir acompanyat per dos 
bancs. Jo Ji faig la següent proposició, Sr. Sampol, efec
tivament, jo crec que la principal causa de la crisi finan
cera que hi ha a Balears, valgui la redundancia, voste ho 
ha descrita perfectament, en aquest moment hi ha infi
nitat d'empreses que, amb un petit augment deis recur
sos propis, respirarien; els permetria renovar, allargar, 
etc. 

Si féssim una analisi -diguem-ne- tranquil d'a
questa crisi, de la qual deim que és financera, especula
tiva, des de fa un any, ( ... ) que aquesta seria la gran 
solució per estimular l'economia de Balears. 

Jo li pro pos a voste estudiar aixo conjuntament, 
crear els recursos oportuns perque la Comunitat.. .. D'
entrada posem-hi el deute, 1.000 milions de pessetes, 
tenguem el deute preparat, perque cada vegada que ven
guin aquestes empreses -petites o grosses- que els bancs 
vulguin eapitalitzar i que passin el control de Capital 
Risc, on entri Capital Risc. Aleshores, aconseguiríem 
dues coses molt importants: Salvar el tema que voste 
perfectament ha descrit i obligar les empreses de Balears 
a dues coses que són dos punts debils molt importants, 
el desequilibri entre els recursos propis i polisses i la 
falta de comptabilitat. Quan die la falta de comptabilitat 
entengui que és una expressió resumida, crítica, no vol 
dir que les empreses no tenguin comptabilitat, pero avui 
en dia hi ha aspectes que s'han de tractar amb una 
transparencia que només es dóna quan hi ha SOc1S de 
fora. De manera que li concord el tercer punt i li faig 
aquestes mencions. Posam 1.000 milions damunt la 
taula, aconseguiríem 5.000 milions més deIs bancs, 
tendríem per al nostre país el primer banc i resoldrÍ-
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em l'aspecte més important que crea problemes en aquest 
moment dins Balears. 

Quart punt. Bé, totes aquestes reflexions sobre que 
si una persona política ha de denunciar, etc. Si voste ho diu 
per jo, ja em dira voste quina conducta he de canviar per 
adaptar-me als seus consells, no sé a que es refereix. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. Sr. Sampol, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Bé, quan parlam d 'igualtat 
d'oportunitats, parlem del futur, a veure com hem d'actuar 
en el futur simplement. Jo crec que el Govern ha de dictar 
un decret que reguli totes aquestes actuacions per al futur i 
que cada actuació que es faci, és a dir, que l'anuncil en el 
Butlletí Oficial de la Comunitat Awonoma i la difongui pels 
mitjans de comunicació, que tots els empresaris sapiguen que 
hi ha aquests recursos a la seva disposició, perque aixo no ha 
estat així fins ara, i quan parlam que aquí hi ha hagut un 
cert amicisme és perque han tengut accés a aquesta informa
ció i han tengut accés a vostes i al seu despatx unes persones 
que esta n molt vinculades directament amb vostes, no en 
parlem ja de la figura del batle de Palma, el qual jo he impli
cat com a indirectament beneficiari perque era un deIs prin
cipals acreedors, pero les persones que varen poder anar al 
seu despatx era perque tenien una informació que les altres 
empreses no tenen, i aixo m'ho ha de reconeixer. Per tant, 
hem d'habilitar els mecanismes perque tot empresari que 
tengui dificultats i que es vulgui acollir a aquestes operacions 
tengui ia informació, i que a principis de l'exercici coneguem 
els recursos que es posaran a disposició de les empreses per 
actuar amb Capital Risc, que es regulin els mecanismes per 
distribuir aquests recursos i publicitat; aquests són els meca
nismes mínims de transparencia i ele respecte a la igualtat 
d 'oportunitats. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Sampo!. Sr. Forcades, per tancar la 
qüestió . 

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

Hi estic absolutament d'acord, pero jo he di! que hi 
existeix aquesta transparencia absoluta, hi existeix, aixo és un 
banc, ( ... ) de garanties és recíproca, tothom sap com funcio
na i aixo no ho podem fer per decret. És a dir, que el que 
podem fer és dir -fent una simulació: Obrim una partida de 
1.000 milions de pessetes per fomentar les operacions de 
Capital Risc. Qui sera qui hi podra anar? Qualsevol empre
sari que compleixi determinades condicions, quines condici
ons? Que si es tenen dificultats financeres el banc el cap ita
litzi amb la mateixa quantitat o amb el doble que el Govern 
i que compleixi el control de Capital Risc. A Capital Risc hi 

ha un conseIl d'aelministració, hi ha uns tecnics que 
estan subjectes a les Ileis mercantils i a les lleis penals i, 
aleshores, hem d'actuar en conseqüencia. La publicitat 
ve donaela pel mercat; o sigui, jo hi admet tota la publi
citat, tota la transparencia, pero m'he ele subjectar al 
mercat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. Pel Grup PP-UM, té la 
paraula el Sr. MartÍnez ele Dios. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. me toca 
a mi esta tarde el cometido de reconducir la cuestión 
que se ha planteado en esta cámara, con olvido por 
parte del proponente de cuál era el objeto de la propo
sición no de ley que se somete a elebate. 

Esta proposición no de ley, Sr. Damia Pons, 
tiene dos propuestas de resolución yeso es lo que tene
mos que analizar prioritariamente. 

Estas dos propuestas de resolución se concretan: 
La primera en la petición a esta cámara, y por lo tanto 
también el apoyo de este grupo, a una anulación de una 
actuación administrativa que consistió pura y simple
mente en la transferencia de una partida de 425 millones 
de pesetas de un capitulado a otro del presupuesto. Esto, 
además de que yo tengo aquí información suficiente 
para saber que era un acto administrativo completamen
te correcto, olvida usted con ignorancia inexcusable -y 
también su grupo enteramente- que la nulidad de los 
actos administrativos, el examen de su legalidad, no 
corresponde a esta cámara, es una cuestión de la compe
tencia de los tribunales de justicia. Entonces, están 
trayendo ustedes a debate en esta cámara cuestiones 
sobre las que no tiene ninguna competencia la cámara 
para resolver, eso por una parte. 

Sin embargo también existía el precedente de 
que también el portavoz de su grupo parlamentario, 
arrogándose la representación de la legitimación proce
sal de su grupo, interpuso en vía administrativa y contra 
el Gobierno una reclamación tendente a pedir exacta
mente lo mismo que se está pidiendo en esta proposi
ción no de ley. Pero yo no quiero entrar en estas cues
tiones a fondo porque, claro, eso sería debatir durante 
mucho más tiempo del que disponemos aquÍ y exami
nándolo jurídicamente un aspecto de esta proposición. 

En cuanto a la segunda cuestión, indica todavía 
una mayor ignorancia en los fines que ustedes pretenden 
cuando la hacen. Es inadmisible que se pueda pretender 
después de fomentar y pedir la declaración de nulidad 
en la primera propuesta, que es la transferencia de los 
425 millones, que se pretenda que este dinero recupera
do, no le digo a usted las dificultades que tiene recupe-
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rar algo cuando ya ha creado consecuencias jurídicas como 
consecuencia de la inversión, como consecuencia de la inver
sión se han creado expectativas de derecho que no se pueden 
corregir así, sin más; pero en fin, yo creo que usted esto no 
lo calibra en modo alguno, muy bien. 

La segunda cuestión que nos propone es pura y 
simplemente una malversación, que cojamos los 425 millones 
recuperados y que los dediquemos a una actividad que no 
está prevista en el presupuesto ni nada, es decir, que estos 
425 millones, por esa misma regla de tres, podríamos llegar 
al ejercicio del verbo trincar y repartirlos amigablemente, 
posiblemente así no hubiese interpelación, no hubiese nin
guna proposición de ley ninguna oposición a una actuación 
de este tipo. Esto desde un punto de vista jurídico en rela
ción con estas dos cuestiones, que además técnicamente, 
como digo, la segunda está erróneamente planteada y equi
vocadamente planteada con una ignorancia que es inexcusa
ble, es inexcusable. Usted ha mantenido aquí que era un 
experto en una actitud vanidosa que no le hace justicia en 
cuestiones de cultura, pero en esta materia, por favor, man
tengase usted al margen porque va a salir trompicado. 

Ahora bien, ¿qué es lo que se pretende con esto? 
Pues lo que he dicho muchas veces cuando he salido a esta 
tribuna, que el fin justifica los medios, que esta es una cues
tión que ustedes tratan de fundamentar, en cuanto a su nuli
dad, haciendo referencia a una pretendida falta de informa
ción en relación con esta materia que no ha sido nunca justi
ficada, lo ponen aquí en la exposición de motivos. Yo tengo 
aquí una nota de los servicios de la cámara en donde esta 
cuestión de Bon Sossec y Capital Risc ha sido nada menos 
que debatida el día 27 de octubre de 1992 en la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos, el día 10 de noviembre de 1992 
también en la Comisión de Hacienda y Presupuestos hablan
do de Capital Risc, en la propuesta de creación de una comi
sión de investigación que ha merecido la calificación por su 
parte de intervención; si es que yo no actúo de manera vani
dosa como ariete del Gobierno esta tarde, no vaya hacer de 
ariete ni de nada, ni justifico nada, en aquella ocasión me 
enojé y creo que bastante justamente porque trataban de 
tratarme de chorizo junto a mis compañeros en la defensa de 
una inversión que ustedes consideran ilícita e ilegítima, 
pero yo no vaya entrar en esta cuestión, simplemente quiero 
analizar las causas de la nulidad que ustedes están arguyen
do, con las que están argumentando. Por último, el día 16 
de febrero de 1993, es decir, bastante recientemente, en la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos, en una comparecen
cia del conseller se volvió a hablar otra vez de Capital Risc. 

¿Cuál es el objetivo, a mi entender, de todo esto? 
Pues simplemente lo que ocurre estos días, que hoy mismo 
no solamente han entrado dos escritos firmados por un dipu
tado de su grupo; el Sr. Alfonso, en relación con peticiones
... , sí, Sr. Alfonso, peticiones a esta cámara en el sentido de 
que se responda por escrito sobre por qué no figuran regis
tradas en el Registro Mercantil los conceptos de varias socie
dades con participación en la Societat Balear de Capital Risc 
y otra que dice una respuesta escrita sobre condiciones en 

que la Societat Capital Risc ha concedido un crédito a 
la sociedad Bon Sossec, esto lo sabemos hasta la sacie
dad. 

Hoy mismo en la prensa local hay dos referen
cias a esta cuestión y dicen: "El Partido Socialista pide 
al Govern que se anule el crédito de Bon Sossec"; el Sr. 
Valenciano, que es el que figura en esta información 
dice cosas como la siguiente: "Valenciano señaló que a 
pesar de la inauguración el cementerio privado sigue sin 
autorización de actividades y por este motivo no cumple 
la función para la que se inauguró", ¿qué quiere decir 
esto? Que una obra a la que le fue concedida licencia 
municipal luego no se le da la autorización, una autori
zación tan poco maliciosa como la de enterrar a perso
nas que han pasado a mejor vida. Qué es lo que se pre
tende, digo y mantengo, y en esto puede que haga un 
ejercicio de imaginación, pero mucho menos de la que 
hacen ustedes, que aquí se está manteniendo con una 
información demagógica, con una tendencia a desorien
tar a la información pública una cuestión que no tiene 
por donde cogerse, porque ustedes saben perfectamente 
que pedirle cuentas al Gobierno de una inversión en una 
sociedad mercantil en la que no tiene capital mayorita
rio, que tiene otros socios, otros órganos de gobierno 
que rigen y determinan las inversiones de esa sociedad, 
es actuar con demagogia, pero lo hacen, lo hacen porque 
necesitan justificarse de todos esos embates que están 
sufriendo ustedes. Usted hizo mucha referencia al hablar 
de la cosa nostra siciliana y otras especies de amiguismo 
y gangsterismo practicado por los italianos, que me 
parece que ahí le traicionaba el subconsciente pero no 
quiero entrar en esas cuestiones. Sí, Sr. Pons, parece 
que les traiciona el subconsciente. 

Yo lo que les digo también es otra cosa. Ustedes 
están haciendo un ejercicio de demagogia muy peligroso 
y que se volverá contra ustedes porque tengan en cuenta 
que es precisamente el Partido Socialista quien es el 
promotor de un nuevo Código penal en donde el delito 
de difamación será castigado, y aquí esta tarde hay 
mucha difamación y yo, en nombre del grupo parlamen
tario al que represento en estos momentos, tengo que 
poner en evidencia esta cuestión, porque no se puede 
difamar gratuitamente, cuando se acusa hay que aportar 
pruebas y no decir, como se ha dicho aquí, que me 
parece, entiendo, opino, hablar de amiguismo y de fula
nismo y citar nombres de personas sin que la mayor 
parte de las personas que representamos al Grupo Parla
mentario PP-UM tengamos el menor conocimiento de 
su existencia. Están creando ustedes una alarma social, 
están ustedes creando una situación de crisis para una 
empresa que trata de salir adelante, y yo me pregunto lo 
siguiente: ¿Por qué, si ustedes en su momento apoyaron 
la creación de la empresa Capital Risc, porque eso cons
ta en las actas del Sr. Alonso, dijo que en su momento 
apoyaron la creación de esta sociedad, por qué ahora 
cada una de las inversiones de las operaciones que haga 
esta sociedad, tratando de reflotar otras empresas, pues-
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to que ése es su objetivo, por qué la cuestionan?, ¿qué pa
sa?, ¿es que tendremos, como parece ser que es 10 que late 
en el ánimo de muchas personas, que hacer una publicidad 
de las posibilidades económicas de esta empresa para que 
vayamos tachando amigos o conocidos y los vayamos sustitu
yendo por los recomendados? Me pregunto si serán sus 
recomendados. Gracias por su atención. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez de Dios. Torn de replica, Sr. 
Pons, té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Dificultats per 
recuperar els 425 milions? Que m 'han d 'explicar? Ja que 
parlam de cementiris hi posi el mort. No es recuperaran, no 
es recuperaran perque s'han destinat a aquesta finalitat, 
amics amb dificultats reben els doblers deIs amics que tenen 
el poder pOlÍtic corresponent, i aixo és així. No facin litera
tura barata fent propostes d 'un escó a un altre o del banc del 
Govern a un determinat diputat, que aixo ho podem arreglar, 
que agafarem 1.000 milions i que les empreses que tenguin 
dificultats; aquÍ no hi ha cap pla per ajudar empreses, ( ... ) 
hauria vengut a aquest Parlament, viu un debat, haurÍem 
vist les seves possibilitats, si compleix uns objectius, si els 
fons que s'hi destinen són suficients, pero de tot aixo, no en 
sabe m res. 

Si aixo era tan clar, per que s'han amagat?, si era tan 
cIar, per que no hi ha hagut un debat dins el Govern o ha 
pres un acord, una certificació, que se la demanen, i se'ns 
diu: Tal dia el ConselI de Govern va acordar tal modificació 
de credit perque era c1'una conselleria a una altra? Tot ha 
anat nlpic1, tot ha anat misteriós i, en conseqüencia, crec que 
totes les acusacions que intenten fer que nosaltres volem 
desprestigiar, que nosaltres volem que aquesta societat s'en
fonsi; mirin, aquest diputat que els parla no té cap negoci, no 
en té cap, no esta en res de tot aixo, simplement és la lectu
ra pura i simple de veure que 425 milions de pessetes de fons 
públics se'n van a persones, jo no he parlat de milítants del 
Partit Popular, he citat les paraules textual s del Sr. Alfonso 
i VilIanueva, el qual va parlar que era una persona proxima, 
proxima, de tal manera que se li obren portes de conselIeries, 
fins i tot els c1iumenges; i és clar, els van enganxar, hi havia 
uns fotografs alIa preparats i en varen sortir com surten en 
aquestes pel'lícules de El padrino, que són tan caracterÍsti
ques, amb aquells vestits i aquella imatge tan fantastica, i els 
varen enganxar amb tot l'equip, i el fotograf no era jo, enca
ra que som afeccionat a la fotografia. 

Per tant, d'informació demagogic, res, informació 
clara, informació precisa; 425 milions de pessetes de fons 
públics desviats a través d'una modificació de credit amb 
finalitats no precisament socials. 

Comprensiblement ho comprenem, els amics passen 
dificultats, hi ha crisi i els hem d 'ajudar. El fin justifica los 

medios, información demagógica, delito de difamación. 
O no és ver aixo deis 425 milions?, o no hi ha hagut 
tota aquesta maniobra? Es pot refutar aixo? No, no 
n'hem sentida cap, de refutació. Si el conseller, que va 
ser el rellotger, ]'orfebre d'aquesta cosa tan precisa d'a
gafar els 425 milions i dur-los alla on feia falta als 
amics, no ho ha desmentit, ho ha justificat, ho tornaria 
a fer. Sr. MartÍnez de Dios, que més vol?, quina difa
mació hi ha aquí si el conselIer diu que ho tornaria a 
fer? Li'n diré més, a aquest diputat li és absolutament 
indiferent, no Ji és indiferent perque, és clar, si fos 
iHegal, no seria indiferent a la iHegalitat, pero la subs
tancia no és si és legal o no, la substancia és I'acte 
polític d'aquests 425 milions de pessetes recaptats deIs 
imposts deis ciutadans d'aquesta comunitat autonoma, 
entre altres, ja que som tan sensibles a la cosa fiscal, han 
estat desviats d'una finalitat social de tema de residus 
solids a una finatitat privada d'amics amb dificultats en 
materia del cementiri privat de Bon Sossec a MarratxÍ. 
Aquesta és la substancia, i en el moment en que els 
deim: Recuperin aixo, tornin enrera, rectifiquin; no hi 
ha rectificació, no hi a cap voluntat de destinar-ho a un 
lloc on fa molta més falta encara que als amics, a una 
ciutat, a una comarca, que pateix un dMicit hospitalari 
i que, per tant, aquests 425 milions de pessetes podrien 
comenc;ar a obrir un camÍ que val molt més, perque 
l'hospital d'Inca és una factura d'un grapat de mils de 
milions, no de 425, pero que aquests 425 complirien la 
finalitat que aquí no compleixen. 

Per tant, creim que esta absolutament debatut, 
creim que les posicions han quedat perfectament defini
des, únicament llamentam, senyors del PSM i EEM, que 
no secundin la proposta de la segona part, perque és 
una proposta absolutament raonable, vostes ho saben, 
quantes vegades quantes iniciatives hi ha hagut en aquest 
Parlament sobre materies. si ens hem anat fins i tot a 
Bosnia-Herzegovina? Sort que no ens han enganxat els 
franctiradors. Si hi han fet falta, aquest Parlament, el 
Consel1 de Mallorca; per tant, el límit competencial, 
quan interessa, el salten tranquiHament, pero quedi 
aquí la qüestió. 

Creim que avui aquest Parlament ha posat en 
evidencia que el victimisme del Sr. Forcades ha sortit 
profundament tocat perque quan té els doblers a la ma 
els duu als amics i no als ciutadans. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. En torn de contrareplica, Sr. 
Sampol, té la paraula en primer 1I0c. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Bé, Sr. Pons, no lamenti 
res perque la nostra postura creim que és una postura 
totalment logica. 
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Aquestes incursions que ens propasen dins temes 
competencials, deIs quals fa una setmana el seu grup ens ha 
negat les compeÍ(~ncies, realment és que voldria emprar el to 
sarcastic que empra voste pero no és el meu estil i no em
praré les paraules que segurament voste diria, pero realment 
no s'aguanta de cap peu. Crec que és una equivocació, és 
una equivocació en temes importants, com és el tema sanitat, 
negar-se a donar les transfen~ncies perque sap que ha tenen 
de facil en aquell costat! -Ha hauria de fer amb aquesta altra 
ma-, sap que ha tenen de faeil, amb quatre festetes i quatre 
coses per a la tercera edat, que és en l'única cosa en que hi 
ha competencies. Quan es desgasta un govern és en les ma
teries importants de govern, en sanitat, educació, temes d 'hi
senda general, de posar imposts, aixÍ es desgasta un govern, 
pero si el mantenen amb aquestes paquetes competencies per 
només fer fes tes i quatre sopars per a la tercera edat en 
tendrem molts d'anys, de Sr. Cañellas, Sr. Pons. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampa\. Sr. MartÍnez de Dios, té la 
paraula. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sr. Pons. Mire usted, yo creo que tiene que asesorar
se porque los actos de transferir, modificar, incrementar o 
disminuir partidas presupuestarias son completamente lega
les, son una decisión del Gobierno; lo que pasa es que usted 
terne que terne que terne con su obsesión sigue teniendo 
alma de concejal y todavía no sabe lo que es ser diputado de 
un parlamento, eso es lo que le ocurre. También a mi 425 
millones me parecen una cantidad importante, pero usted, al 
parecer, simplemente por cantidades inferiores, sigue conser
vando su vecindad allá en Campanet. Gracias. 

EL SR.PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez. Sr. Forcades, té la paraula. 

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

Voste ha dit una gran veritat, ha dit que voste no 
tenia cap empresa, se l'hi nota. És a dir, voste és d'aquelles 
persones que tata la vida ha esperat que vengui el final de 
mes. La gran diferencia entre un empresari i un d'aquests és 
que, als empresaris, els agradaria que el final de mes arribas 
més tardo Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. Hi ha més intervencions? No 
hi ha més intervencions. Passarem, ido, a la votació . 

Farem votació per separat deIs dos apartats de la 
proposició no de llei a petició del Grup PSM i EEM. 

Votarem en primer lloc el punt primer. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gra
cies, poden seure. 

Abstencions? Gracies, poden seure. 

21 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions. 
Queda rebutjat el punt primer de la proposició no de 
llei. 

Passam a la votació del punt segon. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra es 
valen posar drets per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

17 vots a favor, 30 en contra, 7 abstencions. 
Queda rebutjat el punt segon. 

Arribat aquest punt se suspen la sessió per un 
temps de deu minuts. 

IV.- Debat de les pro postes de resolució presen
tades pels grups parlamentaris a l'escrit RGE núm. 
2441/92, del Govern de la Comunitat Autonoma, com 
a comunicació deIs criteris generals als quals s'ha d'a
comodar l'elaboració del Pla director sectorial d'e
quipaments comercials. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, recomen<;a la sessió i pas
sam al quart i darrer punt de 1 'Ordre del Dia que cor
respon al debat de les propostes de resolució presentades 
pels grups parlamentaris a l'escrit número 2441, del 
Govern de la Comunitat, com a comunicació deis crite
ris generals als quals s'ha d'acomodar l'elaboració del 
Pla director sectorial d 'equipaments comercials. 

Passarem al tom de defensa de les propostes de 
resolució presentades per cada grup parlamentari de 
menor a major. Corres pon, en primer lloc, a les pro pos
tes de resolució número 3906, presentades pel Grup 
Parlamentari MIXT. En nom del Grup Parlamentari 
MIXT té la paraula el Diputat Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS. 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquests crite
ris generals pels quals s'ha de regir l'elaboració del Pla 
director d'equipaments comercials ten en una part molt 
important, que és de caracter tecnic, i tenen dos o tres 
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punts que són eminentment polítics. Jo comen<;aré pels 
problemes pOlÍtics i després entraré en els tecnics. 

El més important problema polítie que presenten 
aquests criteris generals consisteix a dir que anam a fer un 
pla quan ja han vengut tates les gran s superfícies, quan ja les 
tenim tates aquí farem el pla, i per aixo aquest pla no ser
veix per res , perque precisament el que es tracta de regular 
amb aquest pla seria la implantació de les grans superfícies. 
Fa poc que s'ha donat llum verda amb la modificació e1el Pla 
general de Palma al Corte Inglés: fa poc que s'ha donat la 
Hum verda amb la modificació del Pla general de Palma al 
centre comercial de Portopí, etc. Per tant, estam en una 
situació ja de fets consumats, teoricament, perque pnlctica
ment no hi estam, encara hi ha remel en aquests dos casos 
que jo he dit. A posta el Grup Parlamentari MIXT ha pre
sentat una modificació del criteri número 11, que és la modi
ficació de més contingut polític i més important, que pro
pasa en tata l'extensa, lIarga modificació de tots els punts 
que presentam, que consisteix en una cosa molt simple i és 
que el Govern de la Comunitat Autonoma sol·liciti del Con
sell Insular de Mallorca que decreti la suspensió de la vigen
cia deIs instruments de planejament municipal, en aquest cas 
del Pla general de Palma, que permetin la implantació de 
grans superfícies comercials, o sigui, tates aquelles que no 
tenen llicencia municipal. Aixo afectaria, naturalment, en 
aquest cas, la modificació del Pla general de Palma, que va 
ser aprovada fa pocs dies en el ConsellInsular de Mallorca, 
que permetra la construcció d'un edifici per al Corte Inglés. 

Si s'aprova aquesta modificació, o sigui, la proposada 
pel Grup MIXT del criteri número 11, el sector comercial, el 
sector del comer<;, tendra un temps per adaptar-se a la nova 
circumstancia agreujada per la crisi actual, i si no es fa així 
aquest pla director sera lletra morta, en el sentit que no 
servira per res. 

Hi ha encara més coses de tipus polític, que és el 
criteri 12, que seria d'addició, consistent que el Pla director 
sectorial exigira la revisió deis plans generals per a la creació 
de soIs destinats a grans superfícies comercials, aixo no hi 
és, és un criteri d'addició que nosaltres hi proposam, preci
sament perque no tornin a aquest urbanisme concertat de 
tant nefastes conseqüencies i que pot dur, entre altres coses, 
a la degradació del casc antic de Palma i que pot dur també 
a la destrucció de nombrosos 1I0cs de feina. 

També hi ha un altre criteri de caracter polític que 
és la modificació que proposam del criteri número S, que és 
neutre, així com el posa el Govern, pero dóna manega am
pla a la regulació deis usos comercials en sol rústic o no 
urbanitzable, i el Grup Parlamentari MIXT proposa que per 
a grans superfícies comercials estigui prohibit donar l'interes 
social i que, en canvi, en cas de grans establiments comercials 
-entre 1.000 i 5.000 metres quadrats de superfícies de venda
, en aquest cas es puguin rehabilitar cases de possessió o 
altres edificacions d 'interes arquitectonic o historico-artístic, 
o sigui, que no es tanca la porta pero es limita a la recupera
ció, almanco, d'aquests edificis de valor ja que si és necessari 

fer un gran establiment comercial, que almanco sigui en 
aquests llocs. 

Tot all0 altre que es presenta són consideracions 
de caracter tecnic per miHorar, per intentar millorar els 
punts que presenta el Govern. Els enumerarem d'un en 
un. 

En el punt número 1 diu, en els criteris elabo
rats pel Govern, que el pla sectorial ha de ser considerat 
com I'element basic i centralitzaelor del sistema general 
el'equipament. Bé, a mi em pareix que aixo, en primer 
lloc, que és l'element basic i centralitzador? Aixo no té 
massa sentit. Nosaltres proposam una redacció molt més 
clara, que diu que el pla director sectorial regulara les 
condicions per a la construcció d'equipaments comerci
als amb una visió de conjunt a nivell comarcal, insular 
o regional. Aixo em pareix que és moIt més clar que el 
que es pro posa per part del Govern. 

Després s'hi afegeix un criteri sobre que ha de 
contenir el pla director sectorial. El pla director sectori
al, en primer lloc, s'ha d'ajustar a la Llei d'ordenació 
territorial i, en segon 1I0c, s'estableixen, en aquest cas 
concret d 'aquest pla director sectorial, els seus objectius, 
que els seus objectius coincideixen basicament amb els 
objectius que posa aquí la llei catalana 3/87, de 9 de 
mar<;, que és la Llei d'equipaments comercials i n'hi han 
afegit qualcun, com, per exemple, la revitalització deis 
centres historics, que aquí hem vist en anteriors ocasi
ons que la Comunitat Economica Europea ho recomana. 
Per consegüent, per implantar grans superfícies comer
cials s'ha de tenir en compte que s'han de revitalitzar els 
centres histories, i des d'aquest punt ele vista és conveni
ent que s'hi situin, a dins, no a fora. La creació de 
noves ocupacions alternatives, etc. 

Respecte del criteri número 2 proposam canviar 
una paraula, diu: "El pla director sectorial indicara les 
accions que hauran d'adoptar els plans generals d'orde
nació urbana ", no són accions, són criteris; vull dir que 
hi ha uns criteris que ha d'establir concretament quins 
són, quins han de ser, que és d'obligat acompliment, 
que és el que és indicatiu, i aixo són criteris que els 
plans generals han d'establir, és una cosa de caracter 
absolutament tecnic. 

En el criteri número 3, aquí la proposta del 
Govern diu que "el pla director realitzara els estudis, 
dictamens, informes, que es considerin necessaris per 
establir uns requisits de I'oferta i la demanda deis dife
rents usos comercials ", etc. Bé, aixo és insolit, és insolit 
dir que el pla realitzara uns estudis, uns dictamens i uns 
informes. Jo pens que aixo és defectuós en la seva re
dacció i proposam, a I'estil del que diu la L1ei del sol, 
que tengui una part informativa on hi ha d 'haver analisi 
de les característiques socioeconomiques de la població, 
analisi de la capacitat de compra, tant de I'evolució de 
residents com de la turística, estudis d 'equipaments 
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comercials existents, la seva classificació en funció deIs tipus 
de béns i serveis oferts, etc; amlIisi prospectiu a mig i a llarg 
termini; estudis deIs efectes sobre els centres historics d 'algu
nes ciutats. Bé aixo són punts concrets, són punts clars, són 
punts territorials que ha de tenir un pla territorial com és 
aquest. En les seves determinacions ha de proposar una dis
tribució territorial de cadascuna deis tipus d'equipaments 
comercials, regulació de l'ús en sol no urbanitzable, condici
ons d'obligat acompliment per a plans urbanístics. Aixo és 
de caracter tecnic i que millora, jo crec que és una mi llora 
que aclareix el contingut d'aquest pla director. 

Després es pro posa l'edició d'un criteri 3-A que, 
realment, és part del 4, que és la definició de que és un ús 
comercial i que és un equipament comercia!. Aixo esta tret 
de la llei de Catalunya, vull dir que no és un invent, esta tret 
d'aquí, i simplement es tracta de definir com a ús comercial 
I'activitat economica amb la finalitat de posar a disposició de 
les empreses, consumidors i usuaris béns i serveis suscepti
bles de trafic mercantiL 1 un equipament comercial és tot 
terreny d'edificació o instal'lació destinat a ús comercial, tant 
simple com és aixo. Per consegüent, és una cosa que en 
podríem dir d'aclariment. 

El criteri 3-B, que és un altre d'addició, també esta 
tret de la llei de Catalunya, diu que hi ha una serie d'activi
tats que no s'han de confondre amb l'activitat comercial que 
estam debatent, com són els serveis desenrotllats per inter
mediaris financers -la banca-, prestació de serveis de trans
ports, exercici de professions liberals, que també poden ser 
les comercials, subministrament d'aigua, gas i electricitat -i 
aixo també és un comer<;-, servei de bar, cafeteria, restau
rant, etc. Ha de quedar clar que en la definició del que és un 
ús comercial aixo no ha de ser així, i després es diu que, en 
conseqüencia, als plans generals, a aquests tipus d'activitats 
els hem de donar un altre nom, no ús comercial, sinó ús el 
que sigui, pero no comercia!. Per tant, estam en un punt de 
caracter tecnic, de millora de la seva redacció. 

El punt 3-C, d'addició, aquest és important, pens 
que és un tema polític, que té un transfons polític i jo pens 
que pot ser perfectament assumible per tots els grups de la 
cambra. És important distingir I'ús comercial, subdividir-lo 
en individual i en co¡.]ectiu, perque no és el mate ix crear 
una gran superfície comercial de tipus individual, o sigui, 
perque ens entenguem, d'una sola empresa, o crear un altre 
equipament comercial del col'lectiu, on el que es pretén és 
que moltes empreses petites vagin alla dins, perque alla hi 
vagi la gent a comprar i que vagi a un lloc on trobi de tot, i 
que hi sigui el petit empresari mallorquí, menorquí, eivis
senc, el balear, alla a dins. Per tant, s'hauria de ser més 
tolerant amb els equipaments comercials d'ús col'lectiu a 
l'hora de la permissivitat del pla director que no amb els 
equipaments comercials d 'ús individuals. 

Després, el punt número 4 és senzillament el que té 
els criteris general s del Govern pero també esta ordenat 
d'una altra manera i sense que hi hagi grans coses noves, 
sinó que són de tipus tecnics. 

En el punt número 6, Sr. President, jo deman 
que se suprimeixi, en l'apartat 6 del criteri número 4, 
perque esta repetit en un altre criteri i, per tant, deman 
que no es voti el punt número 6 del criteri número 4, 
que proposa modificar que es retirin ... 

Jo esper, per tant, que seran aprovades aquestes 
modificacions que es proposen. La resta la votarem a 
favor. Quan hi hagi les esmenes corresponents ja parla
rem d'altres qüestions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. PascuaL Grups que vol en intervenir 
en relació amb les propostes del Grup Parlamentari 
MIXT? Pel Grup PSM i EEM, té la paraula la Sra. 
Vadel!. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Només per fixar la posi
ció del nostre grupo Pel que fa a les propostes de resolu
ció que ha proposat el Grup MIXT direm al Sr. Pascual 
que donarem suport a quasi totes les propostes de reso
lució que ha presentat perque, realment, el que fan és 
concretar els objectius deIs criteris que va presentar el 
Govern, els millora, consideram que els millora, i bé, en 
definitiva, és perfilar aquesta redacció deis criteris pre
sentats pel Govern. 

L'únic que li volíem dir és que, el criteri núme
ro 4, nosaltres el compartim en la seva majoria pero que 
hi ha dos punts; realment, nosaltres presentam una pro
posta de resolució una mica diferent i, per tant, no 
podem donar-hi suport, simplement ens abstendrem en 
aquest punt. 

Pel que fa referencia als altres nosaltres els 
donarem suport. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadel!. Pel Grup SOCIALISTA, el 
Sr. Valenciano té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Efectivament, 
Sr. Pascual, el nostre grup opina també que aqeusts 
criteris generals arriben tard, arriben tard perque a
qeusts criteris generals neixen d ' una proposició no de 
llei que va presentar l'any 88 el Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, una proposició no de llei que va ser 
aprovada per unanimitat d'aquesta cambra, és a dir, 
amb els vots del Partít Popular, va ser aprovada el mes 
de maig, immediatament després del mes de maig, el 
mes de juliol, concretament l'anterior conseller ja se'n 
desmarcava i deia que el Pla d'equipaments comercials 
no arreglad. els problemes del sector, que el Govern 
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creu que el pla d'equipaments "supone una encerrona del 
PSOE al Parlament". 

Per tant, en aquest sentit, aquest conseller va conge
lar el Pla d'equipaments comercials i va ser necessari que hi 
hagués una vaga dia 19 de febrer i que s'hagués de tornar a 
plantejar aquesta qüestió. Després el'aquesta vaga ele dia 19 
ja es comen~a a canviar de cantet, ja el conseller actual -el 
Sr. Triay- ja comens;a a culpar el Sr. Truyols, el director 
general, que no estigui fet el Pla d'equipaments comercials; 
aixo són eleclaracions del conseller. També ens preocupa que 
després, elia 24 de febrer, es eligui que sera difícil que a final 
d'aquesta legislatura hi hagi Pla d'equipaments comercials. 

Per tant, efectivament, és una propasa que arriba 
tarcl a aquest Parlament, duu cinc anys de retard i el que 
també ens preocupa és que, a més a més de dur cinc anys 
de retarel, ja l'any passat es comen~as a dir que no hi haura 
pla d'equipaments comercials fins que s'acabi aquesta legisla
tura. Repetesc que no ha dic jo sinó que són unes declara
cions del conseller d'Indústria, diari Última Hora, dia 24 de 
febrer. Efectivament, aquest pla hi arriba tardo 

Nosaltres, Sr. Pascual, estam molt d 'acord amb mol
tes esmenes de les que voste presenta; tant és així que n 'hi 
ha qualcuna que fins i tot hi sona similar amb el seu contin
gut. Per tant, a mi em permetran que la meva intervenció no 
vagi dirigida exclusivament a les concordances que hi tenim, 
sinó que em referiré, més aviat, a les discrepancies, pero sí 
ti dic que majoritariament, que globalment, votarem a favor 
de les seves esmenes als criteris generals. 

Discrepancies, on les hi tenim? Les hi tenim en tres 
punts en concreto Concretament, en el criteri quart el nostre 
grup parlamentari opina que la classificació d'establiments 
comercials no s'ha de fer en funció de la població que hi 
hagi censada a un municipi. Nosaltres opinam que el que s'ha 
de tenir en compte és el tamany de la població demandant. 
Per tant, en aquest sentit, el nostre grup -tampoc no ho deta
llaré- ha presentat una esmena diferent; per la qual cosa no 
donarem suport a aquesta esmena i ens hi abstendrem preci
sament perque nosaltres presentam un criteri alternatiu que 
després fonamentara la personal que parli en nom del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

També hi tenim diferencies en el criteri número 5, 
no amb el primer apartat, sinó amb el segon apartat, que ha 
explicat una mica molt per damunt el diputat del Grup 
MIXT. El criteri número 5 diu que només sera possible la 
declaració d'interes social esmentada si es tracta de la reha
bilitació de cases de possessió i altres edificacions d'interes 
arquitectonic o historico-artístic. A nasal tres, de moment 
almenys, no ens ha conven~ut I'argumentació que s'ha dona
da fins ara a aquest respecte i creim que aixo seria perjudicial 
precisament per al sol rústic, perque el que faria és que hi 
hagués una major pressió de cara a allo que és rústico Per 
tant, nosaltres en principi votarem en contra d'aquest criteri 
número 5, del segon apartat del criteri número 5. 

També mantenim una discrepancia amb el 
criteri número 11. El Diputat Sr. Pascual no hi ha en
trar, en aquest criteri, nosaltres creim que és una qües
tió que ja va ser en part deba tuda en el passat plenari de 
dia 1 de mar!5 en el Consell Insular de Mallorca, on el 
nostre representant, el Sr. Antich, ja va explicar quina 
era la posició del nostre grup respecte de la suspensió i 
a la vigencia d'instruments ele planejament. Per tant, 
creim que no podem donar suport a aquesta modificaci
ó; pero també els voldria recordar, Srs. Diputats, que el 
fet de donar una llicencia municipal és un acte que esta 
reglat, és un acte que esta sotmes a una legalitat estricta 
i nosaltres entenem que des d'aquest Parlament no po
dem anar als ajuntaments a dir-los que no compleixin la 
legalitat. Per tant, en aquest sentit el nostre grup tampoc 
no donara suport al criteri número 11. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 
Sr. Pascual, yo voy a empezar por el orden natural de 
los criterios, independientemente del carácter que usted 
atribuye a unos, carácter más político y otro más téc
nico. 

En cuanto a la primera modificación que plan
tea usted del criterio número 1, así como el 1-A, apar
tado uno, a mi me parece que son cuestiones, en princi
pio, obvias, son obviedades lo que hace usted, son crite
rios enunciativos, usted critica los criterios enunciativos 
que presenta el Gobierno, pero igualmente son critica
bles los suyos. Son cuestiones de principio, digamos que 
es un enfoque de lo que viene a continuación y, real
mente, tampoco veo en las propuestas que usted hace un 
interés tan grande que justifique estas modificaciones, 
estos cambios. 

Sí lo veo, en cambio, en el apartado dos de la 
adición que usted hace del criterio l-A; en definitiva, 
cuando usted amplía y detalla los objetivos. Nos parece 
que es una explicitación de lo que se pretende, una 
explicitación más amplia y más quizá, por supuesto, con 
más detalle que la que presenta el Gobierno y que ade
más tiene a nuestro juicio la virtud ele que es una expli
citación de objetivos con la que coincidimos práctica
mente en su integridad. Podríamos discutir, quizá, los 
términos de alguna de estas propuestas pero básicamen
te estamos de acuerdo y, por consiguiente, vamos a 
votarle a favor esa inclusión de objetivos. 

En cuanto al criterio número 2, nos propone 
una modificación que, francamente, también tengo que 
decirle que usted le atribuye un carácter técnico; since
ramente, yo no veo una excesiva ventaja en la propuesta 
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que usted hace y desde luego no me parece que justifique 
tampoco una modificación del documento que presenta el 
Gobierno . 

En cuanto al criterio número 3, la modificación del 
criterio número 3; usted critica lo que el Gobierno presenta 
en el criterio equivalente, es concretamente el tercero tam
bién, que es la realización de estudios, dictámenes, informes 
que se consideren necesarios, etc. , y usted detalla algunas 
otras cosas o le da otro nombre a las cosas, le llama análisis 
de características socioeconómicas, análisis de capacidad de 
compra, etc. En definitiva, yo creo, Sr. Pascual, póngase 
usted la mano en el corazón, que es decir lo mismo con otras 
palabras. Usted considera que técnicamente queda mejor que 
decir que haremos estudios, es posible; sinceramente, tam
poco en este caso veo una notable mejora técnica. 

Por otro lado le diré que siguen siendo, en este caso, 
criterios meramente anunciativos porque la Ley de ordena
ción del territorio ya lo dice, concretamente exige que en la 
realización de un plan director sectorial se hagan análisis y 
diagnosis de la situación y, por consiguiente, ello conlleva los 
estudios que el Gobierno pide y lleva también estos análisis 
y estudios que usted nos propone. Yo creo que vale más 
darle ese carácter enunciativo que tiene, sin entrar a precisar 
demasiado y que el Gobierno haga realmente los análisis y 
estudios que sean adecuados y necesarios para el plan; estos 
que usted propone y probablemente algunos otros más. 

En ese punto de modificación del criterio número 3, 
en 10 que se refiere a las determinaciones, quiero decirle 
también que eso es harina de otro costal, porque desliza 
usted aquí un par de cosas en las que quizá valga la pena 
detenerse, siquiera momentáneamente, porque tienen un 
alcance político de más entidad. Una es que en las determi
naciones del plan se contenga una propuesta de distribución 
territorial de cada uno de los tipos de equipamientos comer
ciales. A mi me parece, Sr. Pascual, que en esto no estamos 
en absoluto de acuerdo, insisto que desde un punto de vista 
político, esto no es una cuestión técnica, usted pide que el 
plan, en definitiva, determine concreta y puntualmente la 
distribución de cada uno de los equipamientos comerciales, 
de todos y cada uno; a mi me parece que esto es de un inter
vencionismo total y exagerado, y lejos de lo que nosotros 
entendemos que debe ser un plan sectorial y de lo que inclu
so usted, en ese criterio que le digo que le vamos a aceptar 
de definición de objetivos, no llega usted tan lejos. 

Después habla, en cambio, de otra cuestión, con la 
que estamos totalmente de acuerdo pero el Gobierno 10 
presenta ya en uno de sus criterios, que es la regulación del 
uso comercial en suelo no urbanizable. Nos parece un plan
teamiento prudente, a diferencia del que hace algún otro 
grupo y, por consiguiente, lo suscribimos; lo que pasa es que 
realmente está recogido en los criterios del Gobierno. Enton
ces, el apoyarle este aspecto concreto nos parece que sería 
provocar un cierto confusionismo en relación con la marcha 
general de los criterios, tal como el Gobierno los presenta. 

En los criterios 3-A y 3-B, de adición, también 
se trata aquí. según nos cuenta usted, de mejorar técni
camente el planteamiento que hace el Gobierno y tam
bién aquí estamos en contradicción con usted en lo que 
se refiere a que esto que nos plantea sean unas mejores 
técnicas; en concreto, cuando usted por ejemplo dice 
que los establecimientos que deberán quedar excluidos, 
mete usted dos tipos de actividades que tradicionalmente 
no se consideran comerciales y que, por consiguiente, 
traerlas aquí o el citarlas puede dar lugar a un cierto 
confusionismo. Una son las actividades de servicio, las 
actividades de servicio no se consideran habitualmente 
como actividades comerciales, y las otras, las que se 
refieren al suministro de agua, gas, electricidad, etc., son 
actividades industriales, que tampoco tienen un carácter 
comercial clásico. 

Este plan director sectorial creo que queda per
fectamente claro del documento que nos manda el Go
bierno, no solamente de los criterios en si sino de la 
parte inicial de la exposición que hace y que le lleva a la 
concreción de esos criterios, que se trata de una cuestión 
de actividades puramente comerciales. 

El punto F concretamente, que es después de 
hablar de servicios y de actividades industriales, usted 
entra en el F y nos propone una cosa que realmente 
tampoco nos parece que ayude o que técnicamente 
perfeccione, sino que por el contrario también se presta 
a confusiones; dice usted que excluye cualquier otra 
actividad comercial que por su naturaleza o por estar 
así legalmente establecido se encuentra sometida a 
control por parte de los poderes públicos. Yo creo que 
prácticamente toda la actividad comercial se encuentra 
sometida al control, lógicamente, de los poderes públi
cos; por consiguiente, esto sería excluirlo todo. Hay 
algunas cosas manifiestas, es decir, el comercio de ali
mentación, por ejemplo, se encuentra fuertemente con
trolado -si esa debe ser la expresión- por las autoridades 
sanitarias; no creo que usted pretenda, ni muchísimo 
menos en ese punto F, excluir por ejemplo los comer
cios de alimentación, sé perfectamente que eso no es así 
pero la verdad es que este añadido, insisto en que lejos 
de clarificar, creo sinceramente que confunde más. 

Igualmente, el criterio 3-C, de adición, en cuan
to a cómo clasificarán los instrumentos de planeamiento 
urbanístico las actividades comerciales, individuales y 
colectivos, parece evidente que lo que usted plantea es 
un tema interesante pero yo creo que es mucho mejor 
dejarlo a que el plan desarrolle y tipifique exactamente 
las muchas cuestiones que pueden plantear las galerías 
comerciales, en definitiva los grandes centros comercia
les, etc. No creemos que esto haga sino, de alguna mane
ra, cercar o limitar las posibilidades de que el plan se 
explaye convenientemente y busque aquellos puntos que 
más conveniente sean para la definición de unos y otras 
instalaciones comerciales. 
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En cuanto a los criterios 4 y 5, presentan un diseño, 
por cierto radicalmente del que después supongo que vere
mos presentado por el Grupo SOCIALISTA, en que se con
forman las grandes superficies como instalaciones que deben 
hacerse en suelo urbano o urbanizable, por la vía de que 
usted las prohíbe o pretende que se prohíban por completo 
en suelo no urbanizable o en suelo no urbanizable no pro
gramado. Yo creo que el tema es en si discutible, pero tam
bién aquí creemos mucho más prudente reservar la defini
ción concreta de en qué suelo deben instalarse y en qué 
condiciones para la definición del plan; por consiguiente no 
vamos apoyar ni esta postura ni la que después nos planteará 
seguramente -como digo- el Grupo SOCIALISTA. 

Acabo enseguida, Sr. Presidente. Únicamente, con el 
criterio 11 lo único que pretende usted es remitirnos a la 
discusión del Corte Inglés y me parece que es improcedente 
dentro de este plan director sectorial porque es un tema ya 
discutido y debatido en concreto y que, por consiguiente, nos 
parece -insisto- improcedente. El criterio correspondiente, el 
número 11 del Gobierno, creo que deja bastante clara la 
situación transitoria hasta que el plan director esté hecho, en 
cuanto a grandes superficies se refiere. Yo creo que no de
bemos introducir aquí elementos que conculquen derechos 
ya adquiridos. 

En cuanto al 12 tampoco vamos a prestarle nuestro 
apoyo por cuanto usted planea en toda condición una nece
sidad de revisión del planeamiento y nosotros creemos que 
la revisión del planeamiento, del instrumento de planeamie
nto urbanístico municipal no necesariamente tiene que darse 
si no que, y atendiendo a lo que el texto refundido de la 
legislación del suelo dice, pudiera ser suficiente una modi
ficación, estoy pensando en una superficie comercial. en un 
pueblo de veinte mil habitantes realmente yo no creo que eso 
tenga que dar lugar a una revisión del planeamiento; me 
parece que una modificación -insisto- sería suficiente en 
condiciones normales. Nada más, muchas gracias, Sr. Presi
dente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. González i Ortea. En torn de replica, té 
la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Comene;¡aré per 
la intervenció de la Sra. Maria Antonia Vadell. He de dir que 
si el Partit Socialista de Mallorca pretén que els establiments 
comercial s petits i mitjans se separin no tenc res a dir, si és 
que aixo després ha de tenir unes conseqüencies jurídiques 
a través del pla; o sigui, que després el pla digui que els 
petits a la millor es poden desenrotllar més que els mitjans, 
cosa que no especifica la seva proposta en el seu punt núme
ro 4 o el 2 o el 3, no me'n record. 

Bé, aixo em pareix bé; l'únic que passa és que, de la 
proposta seva, no se'n deriven conseqüencies jurídiques 

d'aquesta distinció. En qualsevol cas, ja li dic, si s'adme
tés una transacció ja m'aniria bé; pero bé, tanmateix hi 
votaran que no i, per tant, es perdra aquesta votació i 
no importa parlar-ne més. 

Respecte de la intervenció del Sr. Valenciano. 
Sí, efectivament, hi ha cinc anys de retard, els anys 
suficients perque hi hagin vengut les multinacionals que 
hi hagin de venir, amb el vot del Partit Popular i amb el 
vot del Partit Socialista. amb el vot de tots dos. Per 
consegüent, a mi no m'estranya que em digui que no al 
punt número 11, que és el punt més important d'a
quests criteris, perque si no s'aprova el punt número 11, 
que no s'aprovara, el que passara és que farem un pla 
quan ja hi ha misses dites. Quan vostes critiquen el Pla 
de carreteres, que el Pla de carreteres ja no importa fer
Io quan s'hagin fet totes les carrete res noves, de nova 
implantació, ido, aquest pla tampoc no té sentit o té 
molt poc sentit quan estam en un nivell de grans super
fícies comercials paregut al que té Franc;¡a, que és el 
país d'Europa que en té més; o sigui, que aixo no m'es
tranya, sinó que senzillament vostes, igual que el Partit 
Popular, el Partit Socialista igual que el Partit Popular 
-tanto monta, monta tanto-, aquí estam tent un pla per 
fer una cortina de fum, per justificar-nos davant l'opinió 
pública pero aqeust pla és un trágala a favor d'uns inte
ressos concrets que no són precisament els de la petita 
i mitjana empresa balear. 

Respecte del punt número 4; bé, es un tema 
tecnic, vostes diuen que aixo ha de ser igual a una po
blació grossa que a una petita, és possible que tenguin 
raó, no sé si és massa logic que ara, suposem que a Pe
tra, que és un municipi de dos o tres mil habitants, hi 
posin una gran superfície comercial, aixo canvia radi
calment el concepte del que és Petra. Per consegüent, 
no és el mateix ficar 30.000 metres quadrats de superfí
cie de venda a Palma que a Petra, jo crec que hi ha una 
diferencia; pero bé, també estaria disposat afer transac
ció si hi hagués l'oportunitat que sortís endavant amb 
la votació, pero com que aixo no és així, no importara 
parlar-neo 

En el punt número 5, o sigui, en el sol no urba
nitzable, en el sol no urbanitzable vostes són molt radi
cals perque diuen, tant vostes com el PSM, que en sol 
no urbanitzable no es pot fer res i nosaltres hi posam 
una excepció, que és precisament la rehabilitació de 
cases antigues, normalment cases de possessió, en les 
quals si poden fer un hotel a través de turisme rural per 
que no l'hi han de poden fer?, si és que convé, per que 
no n'han de poder canviar l'ús i que tenguin un ús co
mercial?, per que no, si amb aixo s'aconsegueix rehabili
tar o restaurar aquest edifici de valor arquitectonic o 
fins i tot historico-artístic?, per que no? Bé, aixo és la 
diferencia que hi ha. Jo pens que som massa radicals i 
que és convenient donar sortida, totes les sortides que 
puguem, per rehabilitar el patrimoni arquitectonic que 
tenim. 
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Respecte del Sr. González i Ortea, bé, amb la seva 
intervenció ha quedat clara una cosa, que el que pretén 
aquest Govern és que aquests criteris no diguin res. Aixo, 
després de tata l'argumentació, és igual que dir que els Deu 
Manaments conclouen en dos, o sigui, que tots els criteris 
conclouen en un: El Govern fara el que vulgui amb el pla 
director sectorial i que, des del Parlament, no el molestin. 
Tot el que sigui concretar, millorar, aportar coses i que s'hagi 
de subjectar el pla director no els interessa, molt bé, no els 
interessa, d'acord, van malament, pero bé; de moment guan
yaran la votació. 

Després hi ha una altra cosa, respecte del punt que 
ha dit el Sr. Valenciano, vostes , el que valen, no és que 
estiguem a nivell de Fran~a en grans superfícies comercials, 
és que hi venguin tates les que vulguin, i després farem el 
pla. Aixo es demostra amb tot el que ha dit i a posta, al punt 
número 11, ja em pareixia que hi votarien que no i al punt 
número 12 també voten que no perque és un altre entrebanc 
que s'hagi de revisar un pla perque hi puguin venir grans 
superfícies comercials. 

De tates maneres, quan parlem de la seva esmena 
tendré una intervenció en la qual completaré tot el que estic 
dient ara. 

Respecte a contestar tots els punts concrets, franca
ment, no va la pena, o sigui, tot el que m'ha dit són histories 
per justificar una cosa que tecnicament no esta ben presen
tada i que el que fa és una cosa totalment confusa, profusa 
i difusa, a la qual s'intenta donar un contingut, o sigui, am
pliar el contingut de la Llei d'ordenació territorial deIs plans 
director s sectorials perque a la proposta que nosaltres pre
sentam hi feim referencia, em pareix que és a I'article 22 de 
la Llei d'ordenació territorial que és el que diuen que han de 
tenir els plans directors sectorials. Pero a més d'aixo, en el 
cas concret deIs equipaments comercials hem de complir 
unes altres condicions. Vostes no el volen i el volen deixar 
així, bé, així el tendran, pero francament per a aquests 
criteris jo ara estic cercant una paraula mallorquina, no la 
trob, ho diré en castella, són un bodrio. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Hi ha intervencions en tom de 
contrareplica? Sí, Sr. Valenciano, té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. D'una manera molt breu. Prime
rament, referent al criteri número 5, que parla de les cases 
de possessió; el nostre grup creu que darrere aguest criteri es 
podria donar alIo que va intentar o de la qual cosa ja va 
comen~ar a parlar el Sr. Cladera fa dos anys, quan ja teniem 
balearitzada la costa, balearitzem ara I'interior; en aquest 
sentit ja vare m estar en contra d'uns criteris que s'hi varen 
presentar i l'argumentació que voste presenta a aquest res
pecte realment no ens conven~, més aviat el contrari, ens 

reafirma que sera una pressió més de cara al sol rústico 
Per tant, no hi donarem suporto 

Respecte a allo que deiem; bé aqeust pla, resulta 
que aixo, des de l'any 88 a l'any 93, esta fet amb els 
vots del Partit Socialista i del Partit Popular. Aixo és el 
que voste ha dit, els anys de retard -ha apuntat literal
ment- amb el vot del Partít Socialista i amb el vot del 
Partit Popular. ]0 crec que voste, ja sé que vol ser de 
centre i que tanto monta, monta tanto, gue hi hem de dir 
unes quantes afirmacions pero jo voldria que ens cen
yíssim realment a quins són els fets. 

L'any 88 el Grup Parlamentari SOCIALISTA 
presenta en aqeust Parlament una proposició no de llei 
que és aprovada per unanimitat, voste era diputat i 
també la va votar. Fins a l'any 93 el responsable de no 
haver presentat els criteris al Parlament no és el Partit 
Socialista, el Partit Socialista i aquest diputat que li parla 
ha presentat multitud d'iniciatives en aqeust Parlament 
i de proposicions no de llei que després ha rebutjat el 
Grup Parlamentari PP-UM perque no es duguessin a 
terme aquests criteris generals. Per tant, Sr. Pascual, em 
perdonara, pero crec que la seva afirmació que aquests 
criteris generals s'han retardat amb el vot -i així ho ha 
dit voste literalment- del Partit Socialista i del Partit 
Popular és una afirmació no només inexacta, sinó que 
és al contrari del que ha estat la política del Grup Par
lamentari SOCIALISTA d'aqeust Parlament. Gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Passam a continuació 
a les propostes de resolució número 3900/92, presenta
des pel Grup Parlamentari PSM i EEM. Té la paraula 
la Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. 
EIs criteris generals que ha presentat el Govem per a 
l'elaboració d'aquest Pla director sectorial d'equipa
ments comercials arriben al Parlament sense la concre
ció adequada i amb una manca d'estudis previs per 
establir els criteris de I'oferta i la demanda deIs diferents 
usos comercials i, sobretot, una manca d'informació 
completa i detallada del sector comelcial de les Illes. 

Aquests criteris, molt necessaris per fixar els 
objectius i directrius en materia de política urbanística 
i comercial, arriben tard; aixo ho han repetit ja els dife
rents grups que m'han precedit, el Grup MIXT i en el 
tom de posició també ho ha dit el Grup SOCIALISTA. 
1 arriben tard perque la proliferació de superfícies 
comercials per tot el territori fa difícil aquesta posterior 
ordenació. Les taules gue completen el criteri número 8, 



/' 

DIARI DE SESSIONS / Núm.62 / 9 de mar<.; del 1992 259' 

que ens varen ser facilítades pel Govern, en les quals es fíxa 
el coefícient multiplicador que va del 0'2 al 0'5. A la darrera 
pagína hi ha una relacíó de municipis de 25.000 habitants on 
s'ubíca un establiment comercial de 2.500 a 5.000 metres 
quadrats. En aquesta relació, a més de no estar actualitzada, 
perque correspon a un cens d'establiments comercials de 
1989. hi observam dades curioses i preocupants. Per exemple: 
Felanitx, que té 14.000 habitants, té una superfície comerci
al de 2.900 metres quadrats, ja supera, per tant, els metres 
quadrats que li correspondrien amb el coeficient multiplica
dor del 0'2; a Sant Antoni, 14.000 habitants, té 5.000 metres 
quadrats de superfície comercial, esta per sobre del coeficí
ent 0'3; a Santanyí, 7.133 habitants, 3.900 metres quadrats 
de superfície comecial, supera fins i tot el maxím contem
plat en aquests criteris, que serien del 0'5. 

He dit abans que aquesta relació no estava actualit
zada i aixo distorsiona la realitat i condiciona l'aprovació 
d'aquests criteris perque aquests darrers anys s'han anat 
implantant nombroses superfícies, algunes d'elles que no 
arriben als 2.500 metres quadrats de superfície, pero que 
compleixen les funcions com a grans superfícies a causa del 
lloc on estan ubicades, com per exemple petits municipis o 
zones turístiques que estan deshabitades quasi la meitat de 
l'any , com poden ser Cala Millor, Sa Coma, Cala d'Or, etc. 

Fa falta, per tant, reconvertir el sector perque la 
nostra comunítat es desequilibra a favor de les grans super
fícies. 

La primera pro posta de resolució que presentam va 
en aquest sentit. S'han de fer estudis reals, no se'ls ha de fer 
després de l'aprovació deIs criteris, sinó que s'han de fer 
abans de l'oferta actual, de manera ordenada, equilibrada i 
racional de l'establiment de grans superfícies comercials. 

La segona proposta de resolució fa referencia als 
tipus d 'establiments, ates es les dimensions en me tres quadrats 
de superfície de venda. En el nostre criteri hauríem de 
separar els dos tipus d 'establiments comercials, el petit i el 
mitja, allo que em deia el Sr. Pascual abans en la se va in
tervenció. La gran majoría d'activitat comercial tradicional 
esta concentrada en establiments moIt petits, molts d 'ells 
botiguetes que no arriben als 200 metres quadrats i que estan 
molt a prop del consumidor; necessiten, per tant, un tracta
ment i s'han de contemplar dins aquests criteris, un tracta
ment especial. Molts d'ells estan en perill, deIs que hi ha 
actualment, i si no se'ls contempla hi ha el perill que ja no 
se'n construeixin més i, per tant, el que fan sera deshuma
nitzar els centres, les urbanitzacions futures o les que hi ha 
actualment i en favor de les grans superfícies que, de cada 
vegada més, proliferen en la nostra comunitat. 

Aquestes botiguetes s'han de contemplar com una 
realítat social que esta integrada dins trama urbana de totes 
les ciutats. Quan l'establiment té unes dimensions entre els 
201 metres i 1.000 aproximadament ja varien les tecniques de 
venda; per tant, ja no és una classica botiga tradicional a les 
quals estam acostumats, sinó que ja hi ha un cert autoservei 

i ja entrarien dins una altra dinamica de vendes; se'ls ha 
de distingir, per tant, deIs més petits, és una simple 
distribució, Sr. Pascual. 

La tercera pro posta de resolució que presentam 
fa referencia al punt cinque deIs criteris. La redacció és 
molt clara, som contundents en aqeust aspecte. El pla 
director sectorial no permetra la construcció de noves 
superfícies comercials en sol rústic o no urbanitzable. 
Creim que els qui han d 'incloure dins els seus planteja
ments les previsions de superfícies comercials són els 
ajuntaments. No som partidaris de cap manera que el 
Pla director d 'equipaments comercials reguli els usos 
comercials en sol rústic o no urbanitzable per la in
gerencia que consideram que aixo suposa en l'autono
mia deIs ajuntaments, perque la regularització per part 
del pla director podria suposar alteracions importants en 
les previsions o en la voluntat deIs municipis en materia 
de creació d'arees de serveis o d'equipaments. 

Pel que fa referencia al punt onze, proposam 
retallar-ne la redacció i reduir-la a la redacció que pro
posam a les tres primeres lÍnies i que diuen: "Entretant 
no s'aprovara el Pla director sectorial d'equipaments 
comercials no es poddt concedir llicencia d'edificació ni 
autorització de cap mena que permeti la implantació de 
gran s superfícies comercials definides en l'article 4, 
apartat C, d 'aquesta disposició. 11 L'aprovació de projec
tes prevists en tant que no estigui aprovat el Pla director 
d'equipaments comercials trastocaria la voluntat d 'aqeust 
pla i impossibilitaria la planificació racional per desequi
libri, que ja estaria consolidat en la seva aprovació. Mal
dement hi hagi uns acords presos -que ja s'han mencio
nat aquí-, aquests acords estan pendents d'uns recursos 
de reposició i sabem que hi ha intencions d'anar fins i 
tot al contenciós per fer que aquests acords quedin sense 
efecte. 

He dit al comen<.;ament de la meya intervenció 
que arribaven tard, crec, pero, i som optimista, que 
encara som a temps d'evitar i corregir el desgavell urba
nístic i comercial que cada dia més s'ensenyoreix a les 
nostres illes. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

MoItes gracies, Sra. Vadell. Grups que hi vul
guin intervenir? Té la paraula, per part del Grup Par
lamentari MIXT, el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. Per anunci
ar que donarem suport als punts números 1 j 2: que ens 
abstendrem al punt número 3, respecte de la prohibició 
que hi hagi noves superfícies comercials a sol rústic no 
urbanitzable, perque és massa drastica, nosaltres pen
sam que, llevat de les grans superfícies comercials, allo 
altre es pot tenir, sobretot en els temes que suposen la 
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rehabilitació d'edificis antics, pens que és una activitat que 
pot ajudar a rehabilitar i a evitar la seva degradació, com es 
produeix en molts d 'ells avui i, per tant, m'abstendre; respec
te del punt número 11, aquí sí que vull fer un parell de 
reflexions, l'hi votarem a favor, pero també li volem dir que, 
tal com esta redactat el punt número 11 del Govern, així 
com 1 'esmena que avui proposen, és infumable des del punt 
de vista jurídic, i li diré el perque, perque el punt número 
11 diu: "Entretant no s'aprovi el Pla director sectorial de 
comer~ no es podra concedir llicencia d'edificació ni autorit
zació de cap mena que permeti la implantació de grans su
perfícies comercials definides en l'article 4, apartat C, d'a
questa disposició", i després ve allo que vostes volen llevar, 
excepte El Corte Inglés, en allo que vostes lleven s'accepta 
El Corte Inglés. Bé, jo hi votaré a favor, o sigui, ( ... ) llevar 
aqeust "excepte", com que ja el Consell Insular ha aprovat la 
modificació del Pla general ja no té sentit aquest "excepte", 
ja no en té avui. 

Entrant a fons, des del punt de vista jurídic, el Par
lament, mitjanc;ant aquesta resolució, no és qui per dir que 
no es poden donar llicencies municipals, perque aixo és una 
competencia deIs ajuntaments. L'única via que hi ha és sus
pendre el planejament; una cosa que el Sr. Valenciano no ha 
entes de la meya exposi és que jo pro pos que el Govern 
demani del Consell Insular, en aplicació de l'article 9 de la 
Llei d 'ordenació territorial -si no vaig equivocat és l'article 
9- que suspengui els plans, el Pla de Palma, pero llicencies 
municipals, competencies deIs ajuntaments, nosaltres no les 
podem dir des d'aqeust Parlamento 

Per consegüent, s'aprovara avui, possiblement amb 
els vots majoritaris del PP-UM, el punt número 11 i farem 
aquí un brindis al sol, i endemés farem una demagogia pura 
per intentar convencer els senyors del comer~, que no els 
convenceran tanmateix que aquí ara no sé que passara amb 
les llicencies municipals; aixo és el que volia dir. EIs la vota
rem a favor perque el sentit d'aquesta esmena seva és llevar
hi I'excepció, encara que sabem que ara, en aquest moment, 
després de dia 1 de mar~, quan el Consell Insular va aprovar 
la modificació del Pla general de Palma, el Corte Inglés, no 
té sentit, pero perque es vegi políticament que estam per 
llevar-hi aquesta excepció almanco . 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sra. Presidenta. Bé, no tornarem a repetir el que 
es va debatre en el Consell Insular de Mallorca, perque votar 
favorablement el punt número 4 significaria tornar a entrar 
en un debat que ja es va produir; per tant, el nostre grup ja 
va explicar i fonamentar la seva posició, votam en contra 
d'aquest punt i votarem en contra del punt de l 'esmena nú
mero 4 del Grup Parlamentari PSM i EEM. 

Evidentment nosaltres estam d'acord amb la 
primera esmena, estam d'acord que aquests criteris ge
nerals són una medicina d'aigua amb sucre, no són res 
més, aixo efectivament és així i el nostre grup també té 
una esmena coincident amb aquest sentit i més d'acord 
hi estam quan es diu que, efectivament, perque aixo és 
així, arriba al Parlament sense la con creció adequada i 
amb una manca d'estudis previs, perque quan es van 
presentar en aquest Parlament els criteris generals no es 
van presentar acompanyats absolutament de cap estudio 
El que tal vegada ens ha preocupat una mica més és 
quan avui en una anterior intervenció hi ha hagut un 
conseller que ha llegit tres-centes mil coses que havien 
fet, entre elles ha llegit 51 milions de pessetes de quatre 
estudis concrets, que si esta n pagats, suposam que estan 
fets i lliurats i no s'han remés a aquest Parlament, tal 
vegada seria interessant que s'haguessin remés, sobretot 
quan es ve aquí i es diu que aixo és una cosa que esta 
feta, etc., que esta feta ja de l'any passat; per tant, és 
interessant remarcar aquesta qüestió. Hi ha els estudis, 
ara resulta que sí hi ha els estudis, pel que es veu, pero 
no els han volgut dur a aquest Parlament, pero pel que 
es veu els estudis ja hi són, quan no hi eren era quan 
van redactar els criteris gen erais. 

En el tercer punt el nostre grup té una es mena 
que hi és coincident, per tant la votarem favorablement. 
En el segon punt ens trobam amb la mateixa situació 
que al criteri número 4, del Grup Parlamentari MIXT, 
i ja he explicat que el nostre grup parlamentari en a
quest cas s'abstendra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Pel Grup Parlamentari 
PP-UM, té la paraula el Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Vadell, entrando 
en el tema de sus criterios, porque aquí, escuchando los 
diversos grupos parlamentarios, parece que se están 
juzgando, concretamente los criterios que en este mo
mento se discuten, sino otra serie de cosas; en definitiva 
cuestiones que yo creo que o se centran en el tema en 
concreto. 

Comprenderá que no podemos apoyar el crite
rio, la propuesta de resolución que usted nos presenta 
como número 1, no lo podemos hacer porque no com
partimos ni el fondo ni la forma . 

En cuanto al fondo, y usted insiste en el tema de 
los estudios y en la necesidad de hacer estudios, etc., yo 
le quiero recordar a usted, y de paso a toda la cámara, 
la Ley de ordenación del territorio, que dice en su ar
tículo 22, en el título V, cuando habla de los planes 
directores sectoriales que "reflejarán como mínimo los 
contenidos siguientes: A) Definición de objetivos. B) 
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Análisis de los aspectos sectoriales a que se refiere el plan y 
formulación de un diagnóstico sobre su eficacia en relación 
con el sistema general de asentamientos humanos con la 
actividad económica y con el medio natural." Lógicamente 
esto son determinaciones que debe contener el plan, que no 
deben contener los criterios. Que a ustedes les parece que los 
documentos o el documento de los criterios que ha presenta
do el Gobierno es insuficiente, debían incorporar ya no sé 
cuanto estudios, análisis y diagnosis . Yo tengo que decirle lo 
que le decía antes al Sr. Pascual, creo que el Gobierno se 
atiene escrupulosamente a lo que dice la Ley de ordenación 
del territorio y que además es lo lógico, porque lo que sería 
verdaderamente sorprendente es que aquí, en vez de unos 
criterios, se nos trajera ya una diagnosis de situación hechos 
los estudios y análisis previos. Por consiguiente no vamos a 
apoyar esa primera propuesta. 

La segunda puede tener, efectivamente, algún inte
rés, vamos a apoyarla, es dudoso definir la dimensión que 
pueda diferenciar a los establecimientos comerciales peque
ños y medianos, ustedes proponen los 200 metros y bien, en 
aras del consenso y de que efectivamente todos participen en 
la elaboración de estos criterios vamos a aceptarles esa sub
división que ustedes hacen de lo que el Gobierno proponía 
como edificios de establecimientos comerciales de menos de 
1.000 metros cuadrados y englobaba pequeños y medianos. 

En cuanto a la propuesta número 3, que es la de 
sustituir el punto quinto por el que ustedes nos plantean 
aquí, que en definitiva es una imposibilidad total y completa 
de condiciones de nuevas superficies comerciales en suelo 
rústico no urbanizable; nosotros creemos que eso si ustedes 
lo meditan despacio ustedes mismos estarán en contra. Usted 
hablaba de los pequeños establecimientos para justificar 
precisamente la división de la propuesta anterior y entonces 
yo creo que quizá, cuando ustedes hicieron este criterio, 
pensaban en grandes superficies, pero si piensan ustedes en 
pequeñas tiendas, tiendas de muchos tipos, y mucho más en 
una comunidad como la nuestra. en una comunidad turísti
ca, parece impensable que no se pueda, en ningún caso y 
bajo ningún pretexto, establecer la construcción de ninguna 
superficie comercial en suelo no urbanizable. Yo supongo 
que las palabras construcción y nuevas superficies comercia
les ustedes las atribuían a la construcción de grandes super
ficies comerciales, pero el criterio, en definitiva, se traduce 
en cualquier superficie comercial, incluidas esas pequeñas a 
que usted se refería. Nosotros, por consiguiente, no vamos 
a apoyar esa propuesta. 

Respecto a la cuarta, ya antes la discutimos con el 
Grupo MIXTO, que también presentaba una en sentido 
parecido y nosotros creemos que está mucho más adecuada 
la presentada como criterio número 11 por el Gobierno, que 
establece un período transitorio durante la redacción del 
plan, en el cual no puedan instalarse nuevas grandes superfi
cies pero respetan los derechos adquiridos ya anteriormente 
por las que las tienen en tramitación, en avanzado estado de 
tramitación. Por consiguiente tampoco vamos a apoyar el 
criterio número 4. Gracias, Sra. Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González i Ortea. En torn de repli
ca, per part del grup proposant, té la paraula la Sra. 
Vadell. 

LA SRA. V ADELL I FERRER: 

Sí, gracies, Sra. Presidenta. Vull agrair als dife
rents grups el suport que tendran els diferents punts que 
nosaltres hem proposat i també explicaré una mica el 
criteri 11, que pareix que és el que té més problemes. 

Nosaltres hem de dir que quan varem presentar 
els criteris, millar dit, quan vare m preparar les pro pos
tes de resolució El Corte Inglés no estava adjudicat, o 
sigui, no estava aprovat el canvi de modificació del Pla 
general de Palma, vull dir que encara hi havia una certa 
esperan<;a. 1 perque teníem aquests dubtes que ha apu
ntat el Sr. Pascual el nostre grup va demanar for
malment del serveis jurídics, aquí en tenc una nota que 
m 'ha quedat per dins 1 'expedient que dei a concretament: 
"Davant els dubtes que tenim sobre I'aplicació del punt 
11 deis criteris per a l'elaboració del Pla director sectori
al d'equipaments comercials i donada la transcendencia 
que té la possibilitat de suspendre llicencies a altres 
administracions, concretament municipals, soHicitam 
informe jurídic sobre la viabilitat que té el punt 11 deis 
criteris", o sigui, nosaltres sabíem que hi havia uns certs 
dubtes i demanarem informes jurídics, els quals no 
se'ns varen facilitar. Per tant, si no se'ns va facilitar un 
informe jurídic varem su posar que no hi havia cap 
problema per a l'aplicació d'aquest punt 11 i és per aixo 
que presentarem la nostra esmena i la varem retallar. 
Aquesta és l'explicació que nosaltres donam a aquest 
punt. 

Nosaltres volem agrair al Partit Popular el seu 
suport a la subdivisió aquesta que nasal tres proposam 
d'establiments, pero nosaltres pensam que si es fan els 
estudis quan es faci el pla director ja no hi serem a tem
ps; nosaItres demanam que se'n facin abans per poder 
fer uns criteris ben consensuats i per fer uns criteris ben 
c1ars, perque si es fan els estudis després pensam que ja 
no hi serem a temps. Amb la velocitat que s'implanten 
superfícies comercials per tates les IlIes ja no serem a 
temps de regular res en absolut, ja seran "festes passa
des, coques menjades 11, com solem dir en mallorquí. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Grups que vulguin inter
venir en torn de contrareplica? No hi ha ningú. Perdó, 
el Sr. González i Ortea té la paraula. 
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EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí, gracias, Sra. Presidenta, es por algo que me ha
bía quedado en el tintero; brevísimamente, porque se había 
referido antes la Sra. Vadell al hecho y había citado el crite
rio que nosotros presentábamos como modificación del crite
rio del Gobierno número 8 y quiero anunciarle que lo vamos 
a retirar; de modo que el planteamiento que vamos a hacer 
es otro. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. González i Ortea. 

Passam a les propostes de resolució número 3884/92, 
presentades pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. Té la 
paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. El 
Grup Parlamentari SOCIALISTA presenta una primera 
resolució, que el caracter d'esmena a la totalitat de devolu
ció, perque creim que aquests onze criteris realment estan 
composats de deu -diguem-ne- no criteris, perque són real
ment inconcrets i indefinits i una darrera que podríem quali
ficar de proposició no de llei, perque no és un criteri per al 
pla director, sinó que és una petició d'actuació mentre es fa 
el pla director i que endemés, com que cree que ho he d'ex
plicar, creim que esta erroniament plantejada. 

Com a criteris, en cas que aquesta esmena a la totali
tat no prosperi, esmenes o criteris alternatius, nosaltres pen
sam, demanam una cosa que pot semblar una obvietat i és 
que es compleixi la Uei d'ordenació territorial. Realment, si 
aquests fossin els primers criteris del primer pla director que 
vengués a aquest Parlament podríem pensar que aixo és 
absolutament innecessari, que és obvi, pero realment, com 
que tenim l'experiencia del Pla director de residus solids i 
tenim I'experiencia del Pla director de ports esportius, i que 
en cap deIs dos s'ha complit l'articulat, les exigencies de 
contingut, les formalitats i els requisits de la Uei d'ordenació 
territorial per als plans directors sectorials, creim que esta bé 
recordar-ho. 

Per altra part el sol no urbanitzable creim que s 'ha 
de preservar deIs usos comercials i que el pla director ho ha 
de preveure. Creim que els grans establiments comercials i 
les grans superfícies comercials, per l'impacte i la im
portancia que tenen, per l'efecte que tenen sobre tot el siste
ma viari pel que ocupen, etc., cree que per la importancia de 
les inversions, pel caracter basicament supramunicipal que 
tenen en moIts de casos els seus usuaris, creim que només 
s'haurien de permetre a municipis que realment estiguin 
urbanísticament al dia, i estar urbanísticament al dia a mu
nicipis que volen aquests tipus d instaHacions importants, si 
el pla director els les permet suposa tenir pla general d'orde
nació urbana, suposa tenir pla general d 'ordenació urbana 
adaptat a la nova situació urbanística per tal que el municipi 

es pugui beneficiar de tots els avantatges que la nova 
legislació dóna i su posa també per a nosaltres -i creim 
que el pla director ho hauria de dir, hauría de ser un 
criteri- que endemés aquests usos estiguin expressament 
permesos en aquest planejament. 

Per altra part creim que les grans superfícies 
comercials, o sigui, allo que són els "hipers" i centres 
comercials, que realment considera m que en sol urba ja 
no són possibles a cap planejament, i que els sois urba
nitzables programats realment no els preveuen amb 
aquesta tipologia i amb aquesta expressa qualificació, 
creim que aquests planejaments revisats els haurien de 
situar en sol urbanitzable no programat, i en diré per 
que, d'aixo; a més, aquesta pro posta no és en absolut 
contradictoria amb la que formula el Sr. Pascual , el 
portaveu del Grup MIXT, perque el Sr. Pascual diu -i hi 
estam d'acord- que no vol aquest tipus de centres ni en 
sol no urbanitzable ni en sol urbanitzable no programat 
mentre no se'l programi, per tant hi estam d'acord, sol 
no urbanitzable. 

Nosaltres volem que se situln en sol urba, pero 
en sol urba que procedeixi de la transformació d'un sol 
urbanitzable no programat a través d'un programa d'ac
tuació urbanística, d'un pla parcial, d'un pla d'urbanit
zació i de la seva execució. Per tant, que en el planeja
ment se situln en sol urbanitzable no programat, per 
que? Per dues raons; una, perque és una actuació que 
és difícil de programar, es difícil dir que d'aquí a tres 
anys aquest municipi ha de tenir construi"t un hiper
mercat, aixo és molt difícil perque depen de moltes 
circumstancies purament de conjuntura i d'evolució 
eco no mica que cree -endemés és una iniciativa clara
ment privada, no sera una iniciativa pública la que de
senrotlli cap projecte d'aquests, aixo en el cas que el pla 
director els autoritzi- i per tant, en ser una iniciativa 
absolutament privada i d 'una gran conjunturalitat la seva 
implantació, a la vegada cree que l'ajuntament ha de 
poder posar en marxa un procés de concurrencia en el 
sentit que puguin optar a aquest centre comercial dife
rents entitats competitives, diferents cadenes, diferents 
centres i que, per tant, no estigui adjudicat exclusiva
ment al propietari del terreny, i aixo es pot fer en sol 
urbanitzable no programat a través de la fórmula del 
concurs i que endemés serveix per fer absolutament 
transparent el procés d'aportació d'avantatges als muni
cipis, que sempre inclou la utilització d'un centre d'a
questes característiques i que, per tant, a través de 
cessions de terrenys especials, a través d'inversions com
plementaries, etc., tot aixo pot formar part del concurs 
del sol urbanitzable no programat. 

Per altra part nosaltres creim que no es pot 
relacionar la tipologia de centres comercials, de grans 
superfícies, d'''hipers'' i de centres comercials i de grans 
establiments comercials, no es pot relacionar directa
ment amb la població censada, empadronada, a un mu
nicipi. Cree que aixo no té sentit a Mallorca; perque 
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realment, d'una manera ponderada, correspondra fixar la 
ponderació al pla director, s'ha de tenir en compte que hi ha 
una població estacional que demana servei comercial i que, 
per tant, no és identic un municipi que té una població i 
que no en té cap altra o que esta dins un area on no hi ha 
altre tipus de població estacional que un altre municipi amb 
la mateixa població a una zona turística on, per exemple, hi 
hagi 200.000 places turístiques. Crec que no tenir en compte 
aquesta relació d'una manera ponderada de l'estacionalitat 
que demana equipament comercial crec que fa una mica 
irreal la correlació que pugui fer el pla director entre equipa
ments i poblacions. 

Per aixo, com tendré ocasió de comentar amb poste
rioritat, aquesta fórmula del zero coma ix en relació a la 
població censada, no tan soIs és que hi hagi una ix que es 
pot aclarir, com diuen en matematiques, sinó que endemés 
esta en relació amb un element que crec que no ha de ser 
I'únic a tenir en compte per definir aquesta qüestió. 

En relació a la situació transitoria, nosaltres propo
sam una fórmula que estigui clarament relacionada amb les 
competencies que cadascú té, perque ja s'han fet aquí co
mentaris en relació amb els problemes que duu la proposta 
11 del Govern o les alternatives que s'hi han presentat, en 
uns casos de tipus urbanístic o jurídic i en altres casos de 
fer enrera decisions que s'han pres la setmana passada. 

Nosaltres creim que no s'haurien d'autoritzar nous 
grans centres comercials, gran s superfícies comercials, du
rant la redacció i, per tant, s'haurien de prendre dos tipus de 
mesures: Que el Govern suspengui transitoriament el decret 
d'interes social en allo que afecta els usos comercials en sol 
no urbanitzable; per tant, tendríem assegurat el sol no urba
nitzable durant l'etapa transitoria mentre el pla no resolgui 
i, per altra part, demanar deIs consells insulars que realment 
valorin la falta d 'oportunitats i inoportunitats, que durant 
aquest període transitori s'admetin noves iniciatives de mo
dificació deIs planejaments municipals que poguessin tenir 
per objecte implantar aquest tipus de grans superfícies, de 
centres o d'''hipers'' o de grans establiments comercials. 

En relació amb el punt primer voldria dir que la 
motivació de la nostra esmena a la totalitat, que dei a que era 
per indefinició i per inconcreció i per absencia de contin
guts, és que realment els deu primers criteris són un taló, 
que se'ns demana al Parlament que el signem amb carrec al 
compte polític del Parlament, pero que la xifra la hi posaran 
ells una vegada que hagi passat el tramit parlamentari, per
que realment ignoram completament, amb els criteris que 
aquí se'ns proposen, que és el que en pot sortir; en pot 
sortir qualsevol cosa i ho comentaré. Aixo suposa que no hi 
ha tals criteris, que no hi ha un emmarcament del que el pla 
director sera i que aquí no hi ha cap tipus de compromís ni 
cap criteri vinculant que delimiti una mica el camp d'actua
ció i que, per tant, estam davant una formulitat, quasi quasi 
un tramit burocratic o una certa ficció. 

El punt primer l'ha comentat el Sr. Pascual pero 
jo no em vull llevar el gust de comentar-lo també per
que crec que dic que el comer<; i l'equipament comercial 
és l'element basic i centralitzador del sistema general 
d'equipaments, ido. o no se l'entén o si se l'entén és 
un desastre, perque o esta mal explicat el que es volia 
dir o no pot ser mai, al menys no podem concebre que 
l'equipament comercial sigui el centre de tot el sistema 
general d'equipaments i que, per tant, puguem dir -jo ja 
ho vaig en comissió, pero ho puc repetir- que l'hospital 
de Manacor és menys important que El Corte Inglés 
perque, com que un és comercial i I'altre no ho és, el 
comercial és més important, jo que sé, o que Continen
te és més important que la Universitat; és una primera 
definició a la qual no hem trobat quin sentit podia tenir, 
fora que sigui el sentit que cada cosa, cada plantejament 
sectorial, és el més important de tots. Quan duen el 
tema de turisme tot el planejament s'ha de condicionar 
als plantejaments turístics, quan duim un tema de co
mer<; és el més important de tot i quan duim un tema 
d'indústria tota la vida de les Illes Balears ha de girar 
entorn de la indústria, i crec que aixo no és la planifica
ció territorial, és més aviat tot el contrari. 

En el segon punt se'ns parla que els plans s'hi 
hauran d'adaptar; bé, aixo és un criteri sense contingut, 
aixo és obligat, obligat per la Llei d'ordenació territori
al, naturalment. 

En el tercer punt dei a que farien estudis. Bé, no 
es pot negar que en facin, d'estudis, sobretot si ja els 
ten en fets; segons diu el Sr. Valenciano, que ho ha escol
tat amb molta atenció amb anterioritat, s'han gastat no 
sé quina xifra ha dit, una barbaritat de milions per fer
ne els estudis, molt bé, ja estan fets. 

La classificació deIs establiments. Nosaltres 
creim que aquesta classificació no es pot fer dependre de 
la població; es podra fer dependre de la població la 
situació, l'autorització d'establiments que faci el pla 
director, pero si un establiment respon a un tamany, 
aquest tamany jo crec que és el mateix a aquesta banda 
d 'una línia municipal que a I 'altra; altra cosa sera que 
a un lloc s'hi autoritzi i a un altre no en funció deis 
estudis de població, pero que en funció de la població 
un mateix establiment, una mateixa tipologia sigui una 
o una altra, la veritat no ho podem comprendre, i a 
més, crec que aquestes tipologies són simplistes, que 
aquí no es té en compte que aquests tamanys no sem
pre són equivalents a única propietat o a única explota
ció de grans superfícies, que existeixen centres comerci
als formats per petites empreses, que existeixen -junt 
amb els "hipers"- un conjunt de tendes que no són de la 
mateixa explotació ni del mate ix propietari, per tant, no 
del mateix comerciant; per tant, hi ha tipologies, arnés, 
són les que cada vegada avancen més, que són més 
complexes que aquestes que aquí es plantegen, pero 
com que tendré ocasió d'acabar aquesta documentació, 
moltes gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. Jo vul! aprofitar 
aquesta intervenció, no sé si he de demanar disculpes, per
que hauríem d'anar al Diari de Sessions o al video per saber 
el que he dit jo abans. Pero quan em referia que el Partit 
Socialista, no sé com ho he elit, que i ha tardat quatre any 
i que també el PP i el PSOE són el mateix; cm referia que 
el Partit SociaJi ta aquí, en aquesta cambra no, ha tengut 
iniciatives que han estat rebutjade ,jo hi estjc d'acord, pero 
el PaniL Socialista a Cort ha estat el promotor ele ctues modi
ficacions del Pla general, que són El Corte Inglés i el centre 
comercial de Portopí, i des d'aquest punt de vista són "tanto 
monta, monta tanto" perque després els ha reprovats aquel! 
senyor d'alla. Per consegüent, si no s'ha entes aixo, deman 
disculpes, pero a mi em pare ix que ho he explicat bé, és a 
dir, deman disculpes. 

Entr ja en les propostes de resolució del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, anuncii que votarem a favor deis 
punts números 1 i 2, que és que no s'han d'aprovar aquests 
criteris, amb aixo estam d'acord, i que els criteris s'han d'a
daptar, obviament, a la Llei d'ordenació territorial. 

Respecte a allo altre, hi ha el criteri 5 al qual hem de 
votar que no, Sr. Triay, i n'explicaré per que. Voste diu que 
no és el mateix sol no urbanitzable que sol urbanitzable no 
programat; des del punt de vista que jo explicaré és exac
tament el mateix. Si nosaltres afavorim que els grans centres 
comercials fugin deIs centres de la ciutat ens carregam els 
centres histories, i aixo és el pitjor favor que es pot fer, per 
tant, no ens abstendrem aquí, hi votarem que no; perque 
aquestes operacions de remodelació urbana que voste diu 
que es poden fer a sois urbanitzables no programats, i que jo 
estie d'acord que sí que s'hi poden fer, també amb el Reial 
Decret Legislatiu 1/92 es poden fer dins sol urba, pel sistema 
d'expropiació, així com sigui, pero hi ha solucions i no 
importa sortir de les ciutats perque la gent hagi d'anar en 
cotxe a comprar als grans centres comercials, sinó que el que 
s'ha de fer és incentivar la gent perque vagi als centres histo
ries, aixo és el que s'ha de fer, perque així n'hi haura qual
cun de gros i els petits també viuran i després conservarem 
la ciutat. Per tant, hi hem de votar que no, perque el criteri, 
des del punt de vista urbanístic, no formal, sinó de contin
gut, és distint el que proposen del que pensam. 

Respecte a allo altre, ens abstendrem. Ens absten
drem no perque no vegem bé el punt número 7, per exem
pie, que és instar el Govern perque suspengui transitoria
ment I'aplicació d'usos comercials del Decret sobre declara
ció el .interes ocial pot ser una nllca ma sa exagerat aixo, 
pero bé. o e rracta que no vegem bé que el Parlament es 
clirigeixi als consells insulars per ta l de solicitar-ne que no 
aprovin noves modificacions de plan general , és cIar que hi 

estam d'acord, amb aixo; pero consideram que després 
que vostes han estat els promotors de dues modificaci
ons, com és El Corte Inglés i Portopí, jo consider que 
nosaltres no els podem donar suport perque nosaltres el 
que feim és donar per bo el que han fet i vostes el que 
volen fer és discriminació; fins ara, perque els ha con
vengut, han fet convenis urbanístics, quan vostes te ni en 
el poder, ara que no el tenen diuen que no, i aixo no va 
bé; a posta ens abstendrem. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamen
tari PSM i EEM, té la paraula la Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sra. Presidenta. Pel que fa referencia 
a les pro postes de resolució presentades pel Grup SO
CIALISTA nosaltres hi coincidim, vaja, maldement no 
hi estiguin redactad es de la mateixa manera, el contingut 
de diferents criteris coincideix amb alguns deIs que hem 
presentat nosaltres. Per tant, estam a favor i donarem 
suport als punts 1, 2, 3, 4 i 6. 

Pero també hem de dir que discrepam del punt 
número 5, perque el sol urbanitzable no programat, 
segons les nostres modestes interpretacions urbanísti
ques, pensam que quan s'urbanitza un sol urbanitzable 
no programat és perque es respon a una necessitat d'
ampliació de nou sol, perque ja s'ha esgotat l'urbanit
zable programat que tenia previst aquell municipi, i 
normalment aquests soIs urbanitzables no programats 
solen estar en la periferia deIs munieipis, solen estar per 
engrandir el mateix perímetre de les poblacions. Aixo 
és el que nosaltres pensam que fara i hi coincidim amb 
el Sr. Pascual, que afavorira. un desplae;ament deis ciuta
dans i que despoblara l'afluencia de consumidors als 
centres de les poblacions, per tant en perjudici deIs 
petits. Nosaltres, a aquest únic punt, no hi donarem 
suport, als altres tendran el nostre suporto Gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadel!. Pel Grup PP-UM, té la 
paraula el Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA: 

Sí, gracias, Sr. Presidente. Obviamente no va
mos a apoyar tampoco la propuesta primera del Grupo 
Parlamentario SOCIALISTA, que es una propuesta de 
devolución de los criterios, y no lo vamos a hacer por
que no estamos de acuerdo en absoluto con su plantea
miento; es evidente que todo es mejorable y no cabe 
duda de que estos criterios del Gobierno también lo son, 
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y de hecho creo que del ejercicio parlamentario, de su discu
sión, estamos entre todos enriqueciendolo. Han ido saliendo 
algunos criterios y alguno también habrá del Grupo Parla
mentario SOCIALISTA destinados a eso. Me parece que una 
descalificación global y absoluta de estos criterios es un puro 
ejercicio de oposición política gratuita. 

El punto número 2 es una obviedad, resulta curioso 
que el Sr. Triay acusaba, a alguno de los criterios enunciati
vos iniciales del Gobierno, de obviedades y, sin embargo, el 
también presenta una aunque, naturalmente, es una obviedad 
que, como no, lo que pretende, lo que tiene, lo que oculta es 
una intención ofensiva; ya nos ha explicado que, claro, hay 
que recordarle al Gobierno que cumpla la ley porque según 
el Sr. Triay no lo hace así; nosotros ya lo hemos discutidos 
otras veces y a propósito de otros planes y de otros criterios, 
naturalmente no compartimos su opinión. 

El punto número 3 coincide sensiblemente con uno 
que presentaba antes la Sra. Vadell, que es que no se puedan 
implantar nuevos usos comerciales en suelo no urbanizable. 
El Grupo SOCIALISTA, de hecho, incluso va más lejos; la 
Sra. Yadell nos hablaba de nuevas construcciones destinadas 
a usos comerciales, lo cual ya parecía indicar o a superficies 
destinadas a usos comerciales, lo cual parecía ya indicar o 
incidir en las grandes superficies, es pura y simplemente que 
no se pueda implantar ningún uso comercial, es verdadera
mente sorprendente; esto impediría incluso poner un puesto 
de naranjas o de cualquier otra cosa de estas tan frecuentes 
en las Islas; por consiguiente, nos parece absolutamente rígi
do e improcedente. 

Los puntos 4 y 5 diseñan lo que el Sr. Triay nos 
explicaba, una fórmula de gestión de las grandes superficies 
comerciales, con la que nosotros ya anunciábamos antes que 
tampoco estamos de acuerdo. El planteamiento que él hace 
de las grandes superficies en suelo urbanizable no programa
do puede ser interesante y yo creo que el Gobierno debe 
tomar nota, si no la había tomado previamente, como so
lución en algunos casos. Sin embargo, a mi juicio, no lo es en 
todos. El planteamiento que hace el Sr. triay falla cuando 
uno lee que lo que se llaman grandes superficies comerciales 
en los criterios del Gobierno y en los que de alguna manera 
mantienen otros grupos que se refieren a ellos, por ejemplo, 
dice: "( ... ) establecimiento comercial cuando la actividad 
comercial tiene lugar en un establecimiento de dimensión 
superior a mil metros cuadrados e inferior a dos mil quinien
tos de superficie de venta en poblaciones de menos de cin
cuenta mil habitantes ", eso quiere decir que en poblaciones 
como Eivissa, Ciutadella, Sant Antoni o Manacor, resulta que 
un establecimiento comercial de una superficie poco mayor 
que la de esta sala, prácticamente treinta y cinco por treinta 
y cinco metros -no sé los que tiene esta sala, pero poco ma
yor que ésta- requeriría toda una programación de suelo, un 
programa de actuación urbanística que nos parece -insisto
improcedente, yo creo que está pensado, y en cierto modo 
por esto digo que es un apunte interesante y así lo vimos 
desde el primer momento y lo comentamos con el Gobierno, 
un apunte interesante quizás para grandes superficies en 

grandes poblaciones; es mucho más discutible que eso 
sea útil en pequeñas poblaciones. 

Respecto al criterio número 6 anunciamos que 
lo vamos a apoyar, nos parece que está bien enunciado, 
bien redactado, mejor que el nuestro, no nos duele reco
nocerlo y, por consiguiente, nosotros habíamos presen
tado una modificación al criterio número 8 del Gobier
no en que precisábamos unos coeficientes en función de 
unos estudios que el conseller de Industria y Comercio 
nos facilitó en la correspondiente comisión cuando esto 
se debatió, de incidencia, a eso se refería antes la Sra. 
Yadell y por eso le hizo la aclaración. Efectivamente, 
creemos, más abierto que fijar concretamente unos 
coeficientes que en según qué poblaciones, porque claro, 
el problema es un poco aquel a que antes me refería 
hablando del planteamiento del suelo urbanizable no 
programado que hacía el Sr. Triay, que es que hay unas 
diferencias enormes entre unas poblaciones y otras den
tro de las Islas; el caso de Palma es enormemente singu
lar, después hay una serie de poblaciones de tamaño 
parecido aunque de necesidades distintas y, efectivamen
te, el criterio número 6 del Grupo SOCIALISTA nos 
parece que es o que debe sustituir al criterio octavo del 
Gobierno y con ventaja sobre la enmienda que nosotros 
presentábamos. Tiene en cuenta aquí, debidamente 
ponderada, la población permanente y estacional y deja 
abierto ese eventual coeficiente que el Gobierno puede 
estudiar con más detalle para cada una de las poblacio
nes o de las situaciones que se presenten. 

En cuanto al criterio número 7, en cambio, no 
estamos de acuerdo con él, creemos que el del Gobierno 
es también mejor, es más abierto y sobre todo este 
criterio 7, que presenta dos aspectos distintos, en uno en 
que se refiere a la petición o a la instancia al Gobierno 
para suspender la aplicación a los usos comerciales del 
Decreto sobre declaración de interés social, yo creo que 
eso podría perjudicar notablemente a los usos comercia
les de pequeños y medianos empresarios, además perju
dicarlos innecesariamente, porque me parece que todos 
estamos de acuerdo que la suspensión temporal o el 
período transitorio lo que debe evitar es la instalación 
de nuevas grandes superficies, pero evidentemente no 
debe retrasar ni paralizar el desarrollo de los usos co
merciales ordinarios. 

En cuanto al punto b), dirigirse a los consells 
insulares solicitando que no aprueben nuevas iniciativas 
de modificación de planeamientos, yo creo que estos son 
buenos deseos pero desde luego nunca mejor dicho que 
"recados a la madre superiora 11 , porque esto habría que 
decírselo a los consells insulares y los consells insulares 
no tienen en absoluto ninguna autoridad jurídica para 
hacer efectivo esto, porque si se presenta la petición o 
se solicitan iniciativas de modificación de planeamiento 
en este sentido lógicamente el consell insular, por una 
recomendación que le ha hecho el Gobierno a instancias 
del Parlamento, no puede -a mi juicio- paralizarla; no 
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tiene, como digo, elementos jurídicos para hacerlo. Nos 
parece mucho más apropiado el criterio número 11 que 
presenta el Gobierno y que entra en el meollo de la cuestión, 
como decía, que era la no instalación durante la redacción 
del plan y hasta tanto éste no esté claro y aprobado, que no 
se instalen nuevas grandes superficies. Nada más, muchas 
gracias, sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González i Ortea. En torn de replica, el 
Sr. Triay té la paraula. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gnkies, Sr. President. El Sr. Pascual insisteix en el 
tema de relacionar El Corte Inglés amb aquests criteris. No 
hi ha dubte que els dos centres comercials que voste ha citat, 
si quan fa cinc anys aquí es va aprovar la proposició no de 
llei, per unanimitat, de fer aquest pla director, si s'hi hagués 
donat compliment dins un temps raonable no s'haguessin 
pogut fer; per tant, aquí hi ha una relació causa-efecte, com 
que s 'han retardat tant han donat peu -no per la nostra vo
luntat- a aquest tipus d'iniciatives, a falta de planejament, 
que s'hagin dutes endavant. 

Quan parl de sol urbanitzable no programat voldria 
que quedés clar que no estam parlant de la quantitat de 
centres comercials, hipermercats o grans superfícies que es 
puguin fer, perque aquí, de quantitat, no se'n parla, es parla 
d 'un criteri de classificació del sol optim, especialment pel 
que diu el nostre criteri, que és grans superfícies comercials, 
grans superfícies comercial s d'acord amb els criteris que hi 
envia el Govern són o més de dos mil cinc-cents o més de 
cinc mil; també vull dir que nosaltres no ens comprometem 
amb la classificació que en fa el Govern, nosaltres no hem 
donat cap suport a la classificació, creim que hi podria haver 
una classifieació on els grans preferentment estiguessin dins 
aquesta classe de sol. 

Nosaltres no mantenim criteris radieals en aquesta 
qüestió. El Sr. Pascual ha estat bastant contradietori, perque 
per una part no vol que hi siguin a sol urbanitzable no pro
gramat, perque vol que hi siguin a sol urba i quan se li pre
senta El Corte Inglés a sol urba consolidat i que toca amb el 
centre historie tampoc no el vol. Apart d'aixo jo crec que 
plantejar-ne el tamany -i aixo ja ho he dit amb anterioritat-, 
relacionar-ne el tamany amb la dialectica grossos i petits és 
erro ni; els centres comercials, que de cada vegada substitui
ran més els hipermercats, són suma de petits, no són grossos, 
i el Bulevard Rossa a Barcelona, que és un conjunt de cen
tres comercials de petits comerciants simplement amb una 
gerencia conjunta, pero són petits comerciants, no són grans 
comerciants. Per tant, crec que aquí hi ha una confusió. 

Després també hi ha una altra confusló, que quan es 
pensa en el territori es pensa contínuament en els centres 
consolidats de les ciutats o deis pobles i s'oblida que tenim 
grans municipls turístics absolutament desorganitzats des del 

punt de vista comercial, com pot ser Cala Millor, com 
pot ser Alcúdia, Calvia, etc. i que, d 'alguna manera, 
necessitaran un equipament comercial i que no hi exis
teixen centres historics, per tant, s'hauran d 'organitzar 
comercialment i aquest pla hi haura de donar solució . 
Per tant, aquesta dicotomia del petit comerc; del carrer 
Sindicat o del Carrer Sant Miquel amb tot els altres en 
contra crec que és una visió excessivament simplista. 

Naturalment, la parada de taronges no hi entra 
perque el comen; ambulant no entra dins aquest pla 
director sectorial que pro posa la Conselleria de Comen; 
i Indústria; per tant, hi podran vendre taronges, nosal
tres creim que efectivament el sol no urbanitzable s'ha 
de protegir, que es fa un gran abús del Decret d'interes 
social i que aixo s'hauria de tallar, per tant, hauríem 
d'anar a uns nous plantejaments del sol no urbanitzable 
molt més estrictes. 

No he pogut acabar amb anterioritat el meu 
comentari deIs criteris que planteja el Govern, pero com 
que supos que el Partit Popular esta a favor de tots els 
criteris voldria fer replica en el sentit que no hi ha crite
ris sobre sol no urbanitzable, perque que diguin els 
criteris que el pla tendra uns criteris sobre el sol no 
urbanitzable, no hi ha criteri, per tant, no sabem si el 
criteri és permissiu o restrietiu, si és del total possibilitat 
o de nuHa possibilitat, no hi ha criteri, una explicació 
més d'aquests criteris; jo no faig oposieió als criteris del 
Govern perque el Govern no n 'ha enviat, de criteris, 
simplement pos en evidencia que són un tramit buro
cratic sense contingut. 

També es diu que el pla director fixara condiei
ons als plans urbanístics, quines condieions?, amb quins 
criteris? Que hi haura una dimensió adequada de super
fície comercial, adequada, convenient, idonia. Tot aixo 
són imprecisions, no hi ha res que estigui realment a 
nivell conceptual que marqui el tipus de pla que es vol 
obtenir. No insistiré ja en el tema de la ics perque crec 
que és un tema ja superat pel propi Grup Parlamentari 
Popular, pero no hi ha dubte que no comprenc el tema, 
a pesar que el tema de la població crec que ja es dóna 
per resolt amb aquesta ponderació de la població estaci
onal més la població permanent; el tema de la densitat, 
hi ha una menció en l'articulat a la densitat, també em 
resulta bastant incomprensible veure quin paper juga la 
densitat en relació a aixo, perque la densitat vol dir que 
el munieipi és més extens o és més petit i no veig com 
aixo pot alterar els habitants o les necessitats comercials 
deIs habitants que hi viuen . Per tant, tant els criteris 9 i 
10 mantenen aquesta inconcreció de suficiencia, d'ade
quació, etc. 

En relació amb el darrer punto Bé, jo crec que 
aquest darrer punt ja ha superat totalment la seva virtua
litat, pero que en qualsevol cas és inaplicable, aquest 
darrer punt és inaplicable perque tal com esta redactat 
a veure qui aturara que no donin llicencies els municipis 
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que les puguin donar. Aquesta declaració del Parlament és 
una declaració que si afectas una actuació del Govern podrí
em dir que el Parlament exerceix la seva funció de controlo 
d'impuls, dóna al Govern una actuació concreta, pero un 
plantejament del Parlament de caracter de proposició no de 
llei o de resolució dins, endemés, d'uns criteris que no són 
tals, que digui que no es podran donar llicencies d' edificació 
ni autorització de cap mena, la veritat és que no comprenc 
quin efecte té aixo, no en té cap ni un; si els ajuntaments 
tenen un planejament que ha permet se suposa que el dona
ran, el donaran igual pero els sortira més car pel caracter 
reglat de les decisions en materia de llicencies. Per tant, no 
sé, el Parlament, quin efecte té en aquesta resolució que, 
endemés, esta clar que tenia per objecte esperar o donar 
sortida a El Corte Inglés i a Portopí i com que aixo ja esta 
autoritzat tampoc no té cap conseqüencia real. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. En torn de contrareplica, Sr. 
González i Ortea, té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí, gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente, para 
decir tres cosas: Lo primero, que los puestos de naranjas, que 
le preocupan al Sr. Triay, que me dice -me preocupaba a mi 
en realidad- que son puestos ambulantes y no lo son, veo que 
viaja poco por las carreteras de las Islas, pero le puedo asegu
rar que hay muchos y son fijos, y bien fijos, entre otras mu
chas cosas. 

En cuanto a la cuestión básica de que los criterios 
deban de decir en qué suelo y en qué condiciones se pon
drán las grandes superficies o en definitiva en cuales los usos 
comerciales, yo creo que estamos en la eterna canción, lo que 
se quiere hacer aquí no es aprobar unos criterios sino un 
plan, pero eso llegará, llegará porque aunque el plan es una 
cuestión que tiene que aprobar el Gobierno ya se encargarán 
ustedes, cuando el plan esté redactado, de traerlo aquí y 
volver a discutir punto por punto las determinaciones del 
plan; pero realmente, la Ley de ordenación del territorio, 
como usted sabe muy bien, Sr. Triay, lo que pide son unos 
criterios, lo que no pide es que el Parlamento redacte el plan, 
confiere esa facultad al Gobierno y la de aprobarla por de
creto. 

En cuanto a que la declaración no le gusta a usted, 
la declaración contenida en el criterio número 11 del Gobier
no, vuelvo a decirle que usted me critica la viabilidad o la 
virtualidad de esa propuesta, pero no me ha defendido usted 
la propuesta que hace usted con el número 7, que son pura 
y simplemente "recados a la madre superiora" y usted lo 
sabe tan bien como yo. Nada más, muchas gracias, Sr. Presi
dente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González i Ortea. 

Arribat aquest punt, entenc que de la interven
ció que ha fet el portaveu del Grup PP-UM duu implí
cita la retirada de la Proposta de resolució 3899, presen
tada per tal grupo En conseqüencia, acabat el debat... 

Sí, Sr. Pascual? 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Per una qüestió d'ordre, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Voste dira. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

El Grup Parlamentari PP-UM ha dit que consi
dera que el punt número 6 ha d'anar en lloc del punt 
número 8, bé, jo pens que el Grup Parlamentari PP-UM 
no ha de disposar d'uns criteris del Govern; per conse
güent, aquí, per exemple, nosaltres votaríem que sí al 
criteri número 8, nosaltres volem que es voti el criteri 
número 8 amb independencia del criteri número 6 per
que consideram que són coses diferents, m'explic? Per 
tant Jo pens que el fet de votar el criteri número 6 que, 
endemés, té un número que no té res a veure, o sigui, 
la sistematica del Grup SOCIALISTA no té res a veure 
amb els apartats o amb els números que ha presentat el 
Govern; per tant, jo consider que, esmena de substitució, 
perque el Grup Parlamentari PP-UM la demani, consi
der que aixo no ha de ser així, que han de ser dues 
coses per separat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pascual, jo entenc que en aquest cas el que 
votare m són pro postes de resolució que, en la mesura 
que sigui n aprovades o no aprovades, quedaran incorpo
rades als criteris que ha presentat el Govern, no farem 
altra cosa més que aixo. En conseqüencia, si se n'aprova 
qualcuna que sigui contradictoria amb els criteris que ha 
presentat el Govern el substitueixen en la mesura que 
s'hi acumulen. En aquest cas, entenc que, perfectament, 
el Grup PP-UM pot retirar la seva proposta perque l'ha 
presentada com a tal grupo És a dir, el Grup PP-UM pot 
retirar perfectament el seu escrit 3899 on hi havia la 
seva proposta de resolució sense cap inconvenient. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, jo no m'opos a aixo, a allo que 
m'opos és que no es va ti el punt número 8 del Govern, 
que no és el mateix. El punt número 8 del Govern no 
ha estat esmenat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA 
directament, sinó que ha presentat una esmena que es 
refereix a uns al tres criteris que, diríem, s'han de tenir 
en compte i, per tant, jo deman que es votin per separat. 
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EL SR PRESIDENT: 

És a dir, jo vull fer l'observació que els criteris del 
Govern, segons els articles corresponents en el Reglament, 
no es voten, es voten les propostes de resolució que fan els 
grups; és a dir, aquí no votarem els criteris que ha presentat 
el Govern un per un, no hi ha lloc a la votació aquesta, vota
rem purament les propostes de resolució que fan els grups i 
jo dic que les propostes de resolució que quedin. aprovades 
quedaran incorporades a aquest criteri del Govern i si hi ha 
qualque pro posta de resolució que quedi aprovada que sigui 
contradictoria amb un criteri del Govern, autom:hicament, 
des del moment en que hi quedi incorporada i el contradiu 
queda eliminat aquel! punt, pero no es vota directament cap 
criteri deIs que ha presentat el Govern aquí. 

Fets aquests aclariments ... Sí, Sr. Triay? 

EL SR TRIAY 1 LLOPIS: 

Sí, Sr. President, també sobre la mateixa qüestió 
d 'ordre. Nosaltres creim que no hi ha res més que les resolu
cions a votar, pero a votar i a aprovar les resolucions perque 
cap grup parlamentari ha fet cap resolució en el sentit d'ac
ceptació integral deIs criteris del Govern, per tant, ara no es 
pot inventar aquesta resolució. 

EL SR PRESIDENT: 

En cap cas, és a dir, el que es vota són les resoluci
ons o les propostes de resolució que presenten els grups. 
Aquestes propostes de resolució fan referencia a uns criteris, 
els quals no es voten pero es dóna per complit el tramit de 
pas pel Parlament amb aquest procés que estam fent ara, en 
aquests moments. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President. Simplement per dir que nosaltres aca
tarem el que la presidencia ordeni, pero creim que no és un 
plantejament correcte, que realment els criteris del Govern 
només podrien ser aprovats a través de qualque resolució 
que expressament expressas els suport als criteris del Govern. 

EL SR PRESIDENT: 

Indubtablement, des del moment, Sr. Triay, que 
passarem a votació, en primer lloc, les propostes -les dues 
propostes- número 1 del Grup SOCIALISTA i PSM i EEM, 
des del meu punt de vista implica el rebuig deIs criteris pre
sentats pel Govern, des del moment en que votam aqustes 
pro postes, segons quin sigui el resultat de la votació, es veura 
ciar si els criteris presentats pel Govern van endavant o no. 

Sí, Sr. Huguet? 

EL SR HUGUET 1 ROTGER: 

Sí, moltes gracies, Sr. President, per aclarir, 
precisament, un poc aquesta votació. El debat parlamen
tari se sustenta, com voste sap, Sr. Triay o altres porta
veus, en la presentació d'uns criteris al Parlament i, en 
base a aquests, els grups parlamentarís presenten pro
postes de resolució, que poden ser de substitució, d'am
pliació a esmene , addicions, etc. Per tant, les propostes 
de resolució que fan referencia a criteris, j la prova 
el 'a~o és que per exemple, el Grup MIXT que ba seguit 
aquesta practica posa criteri número 1, modificació de 
criteri número l-A, addició, queda entes que si s'aprova 
qualque criteri del Grup MIXT se substitueix pel criteri 
al qual fa referencia, pero que si no s'aprova automa
ticament queda aprovat el criteri presentat pel Govern, 
a<;o és així perque el que seria absurd en aguest debat 
parlamentari de clues hores sería que, votant aquestes 
resolucions, quedessin sense votació o que quedessin 
sense aprovació els criteris que ha presentat el Govern; 
si no hi ha cap esmena negativa, que n 'hi ha una o que 
n'hi ha de diverses, que diu de rebuig total a tots els 
críteris, en el moment que no sigui aprovat aquest re
buig total vol dir que queden aprovats, i a<;o és la prac
tica parlamentaria aquí i a qualsevol altre parlament. 

EL SR PRESIDENT: 

És a dir, jo entenc que el tema esta prou deba
tut, cada grup ha pogut expressar la seva opinió, queda
ría únicament per expressar-la el Grup PSM i EEM, i 
jo crec que els membres de la Mesa tenim clara la postu
ra en relació amb aquest tema i, en conseqüencia, fora 
que el Grup PSM i EEM volgués donar la seva interpre
tació o volgués fer una petició en relació amb aquesta 
qüestió passaríem directament a la votació. No hi ha 
intervenció, passarem, ido, a la votació. 

Votarem en primer lloc les pro postes de resolu
clO número 1 del Grup Parlamentari PSM i EEM i 
SOCIALlST A a causa que aquesta presidencia considera 
que aquestes propostes impliquen un rebuig total als 
criteris presentats pel Govern, per la comunicació del 
Govern. Votare m en primer lloc aquestes dues propostes 
del Grup PSM i SOCIALlST A. 

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

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

Abstencions? 

23 vots a favor, 26 en contra. En consegüencia 
queden rebutjades les propostes número 1 del Grup 
Parlamentari PSM i EEM i SOCIALISTA. 
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Passarem ara a la votació de les pro postes de resolu
ció presentades pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. Hi ha 
petició de votació de punts en concret per separat? 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí, Sr. President. El segon i el cinque per separat, i 
després jo vull insistir en allo del sise, jo deman a aquesta 
presidencia que sigui una addició i no una substitució, per
que aixo no equival a cap punt exactament deis que presenta 
el Govern; per tant, que es voti com a punt d'addició, com 
a esmena d'addició. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pascual, aquest tema esta ja debatut, no hi torna
rem a entrar. Hi ha més petició de ... 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí, Sr. Presidente. El criterio número 6, lógicamen
te, nada más. 

EL SR. PRESIDENT: 

Votació separada del número 6. 

Sra. Vadell? 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Sí, del número 5. 

EL SR. PRESIDENT: 

És a dir, votarÍem en primer 1I0c, d'una manera 
separada el punt 2, el punt 5, el punt 6 i llavors la resta es 
podrien votar conjuntament. 

Votarem, ido, en primer 110c, el punt segon. 

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

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

Abstencions? 

23 vots a favor, 26 en contra. Queda rebutjat el punt 
segon. 

Passarem a la votació del punt cinque, del Grup 
SOCIALISTA. 

Sres. ¡Srs. Diputats que voten a favor, es volen posa
ar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. ¡Srs. Diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Abstencions? No n'hi ha. 

16 vots a favor, 33 en contra. Queda rebutjat el 
punt cinque. 

Votarem el punt sise. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? 

Abstencions? 

46 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions. 
Queda aprovat el punt número 6 del Grup Parlamentari 
SOCIALIST A. 

Passarem ara a la votació conjunta deis punts 3, 
4 i 7, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? 

Abstencions? 

20 vots a favor, 26 en contra, 3 abstencions. 
Queden rebutjats els punts 3, 4 i 7, del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. 

La proposta del Grup PP-UM no es vota perque 
ha estat retirada i passarem a la votació de les propostes 
del Grup PSM i EEM. Es poden votar conjuntament? 
Indiquin ls peticions de votació per separat? Sí, Sr. 
Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

El punt número 3 per separat, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Valenciano? 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

El segon i el guart. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Votarem punt per punt. 
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Votadó del punt segon. EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sres. i S,·s. Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets, per favor? Gnkies, poden seure. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

33 vots a favor, cap en contra, 16 abstencions. Queda 
aprovat el punt segon del Grup PSM i EEM. 

Passarem a la votació del punt tercer. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies, 
poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

20 vots a favor, 26 en contra, 3 abstenciol1s. Queda 
rebutjat el punt tercer. 

Passarem a la votació del punt quart. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

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

7 vots a favor, 42 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjat el punt quart del Grup PSM i EEM. 

Passarem a la votació de les pro postes presentades 
pel Grup Parlamentari MIXT. Hi ha petició de votació per 
separat? Sí, Sra. Vadell? 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

EIs punts 4 i S, per separat, per favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

4 i S per separat. Sí, Sr. González i Ortea? 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí, Sr. Presidente. Yo pediría la segunda parte del 
criterio de adición l-A. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Valenciano? 

Sí, Sr. President. El quart ja s'ha die nosaltres, 
del criteri número 5, en demanaríem la sega na part, 
que se separas del paragraf, i l' 11. 

EL SR. PRESIDENT: 

Del S ja hi ha hagut petició per part del Grup 
PSM i EEM, i seria l' 11. És a dir, valen que es votin per 
separat els dos apartats deiS. 

Bé, passarem, en primer 110c, a la votació del 
criteri primer pel que respecta a l'apartat segoll. 

Criteri l-A, d'addidó, apartat segon. 

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

Queda aprovat per unanimitat. 

Passarem a la votació del criteri quart, del Grup 
Parlamentari MIXT, de modificació. 

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

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

Abstencions? Gracies, poden seure. 

3 vots a favor, 26 en contra, 20 abstencions. 
Queda rebutjat el criteri quart, de modificació, del Grup 
Parlamentari MIXT. 

Passarem a la votadó del criteri 5, ele modifica
ció, paragraf primer, del Grup Parlamentari MIXT. 

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

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

Abstencions? 

23 vots a favor, 26 en contra, cap abstenció. 
Queda rebutjat el paragraf primer elel criteri 5, de modi
ficació, del Grup Parlamentari MIXT. 

Passarem a la votació del paragraf segon del 
criteri S, de modificació, del Grup Parlamentari MIXT. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

3 vots a favor, 42 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjat el paragraf segon del criteri S, de modificació, del 
Grup Parlamentari MIXT. 

Passarem a la votació del criteri 11, de modificació, 
del Grup Parlamentari MIXT. 

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

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

Abstencions? No n'hi ha. 

7 vots a favor, 42 en contra. Queda rebutjat el criteri 
11, de modificació, del Grup Parlamentari MIXT. 

Passarem a la votació del criteri primer, de modifi
caclO del criteri l-A, d'addició, pel que respecta al punt 
primer; criteri segon; criteri tercer, de modificació; criteri 3-
A, d'addició; criteri 3-B, d'addició; criteri 3-C, d'addició i 
criteri 12, d'addició. 

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

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

Abstencions? 

23 vots a favor, 26 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades les pro postes ele resolució pel que respecta a a
quests criteris inelicats. 

Esgotat l'Ordre del Dia conclou aquesta sessió. 
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