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SU MARI 

1.- PREGUNTES: 

1) RGE núm. 1039/93, presentada per l'Honorable Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-EEM, amb 
la formulació següent: 
"Quins criteris segueix el Govern per tal de controlar els horaris dels funcionaris que ocupen carrecs públics a l'administració 
autonómica?" 

2) RGE núm. 1042/93, presentada per l'Honorable Diputat Sr. Miquel Pascual i Amarós, del Grup Parlamentaré MIXT, amb 
la formulació següent: 
"Quan creu el Govern que posara en funcionament el túnel de Sóller?" 
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U.- MOCIÓ RGE núm. 888/93, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa a política del Govern en materia 
residus solids, derivada del debat de la interpel-lació RGE núm. 3767/92. 

l/l.- INTERPELLACIÓ RGE núm. 4584/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM. relativa a política del Gove 
de la CAIB davant els problemes de finanfament de les corporacions locals. 

IV.- PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 4774/92, presentada pel Crup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a Pla direct 
d'ordenació de l'oferta turística de l'illa de Mallorca. 

1.1) Pregunta RGE núm. 1039/93, presentada per 
I'Honorable Diputat Sr. Sampol i Mas, del Grup Parlamen
tari PSM-EEM. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres. j Srs. Diptttats, bones ta rdes a tot . Comen<sam 
la sessió. El primer punt correspon a pregun.tes. La primera 
és la 1039, que formula el Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, 
del Grup Parlamentari PSM-EEM relativa a control deIs 
horaris deIs funcionaris. Té la paraula el Diputat Sr. SampoI. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. 

Sr. Conseller, aquestes setmanes ha sortit una serie 
d'informacions sobre funcionaris que ocupen carrecs públics. 
Personalment, creim que aquest tipus d'informacions, que 
pareix que estan contrastades, no ajuden gens l'opinió que té 
la societat deIs polítics. Aixo ens va suggerir aquesta pregun
ta, perque ens imaginam que ja deu haver pres alguna mesu
ra. 1 voldríem saber exactament quina éso Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampa!. 

Sr. Berastáin, té la paraula. 

EL SR CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 
(José Antonio Berastáin i Díez): 

Muchas gracias. Buenas tardes. 

Muy sencillo. En primer lugar quiero decirle que la 
pregunta que me formula en forma escrita nada tiene que ver 
con la que me pregunta verbalmente, porque en la forma 
escrita hablan ustedes del control horario ele los funcionarios 
autonómicos y si éstos ocupan o no cargos públicos. Nada 
tiene que ver, pero con mucho gusto me ciño a 10 que usted 
está refiriéndose verbalmente, que es lo que realmente preo
cupa. Tema que, por otra parte, hemos sacado nosotros y no 
ustedes. Sí pediría que nos dejaran concretar este tema, por
que lo estamos intentando arreglar y somos nosotros quienes 
estamos trabajando, desde la Conselleria de la Función Públi
ca, para solucionar estos temas. 

Por tanto, le puedo decir, como línea general, 
que todos a los funcionarios que ocupen un cargo electo 
y sirvan en la administración autonómica o local, sean 
del partido que sean, les damos plena facilidad. Prece
dentes, hay. E n esta cámara ha habiclC' funcionarios que 
estaban corno d iputados a los que dábamos plena flex ibi
lidad; flex ibilidad sin abandono de sus re ponsabilidades 
funcionariales. Ésa es un poco la línea general que 
queremos apuntar. Control del funcionario' pero un 
control más flexible para los cargos públicos que por u 
razón instituci.onal están sirviendo en distintos ayunta
mientos para que puedan cumplir con la doble misión, 
sin abandono de su situación funciona rial. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Berastáin. 

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

EL SR SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. 

Al marge de qui és qui té la iniciativa, el que 
interessa és arreglar unes situacions. 

És evident que l'Estatut del treballador contem
pla d'una manera molt clara els drets que té qualsevol 
treballador en accedir a un carrec público El que passa 
és que hi ha d 'haver un terme migo 1 el terme mig és el 
compliment de la lIei, és intentar complir amb el carrec 
públic amb total llibertat i disponibilitat i no deixar les 
seves funcions com a funcionario Altra cosa és quan 
aquestes informacions díuen que el funcionari no apa
reíx mai en el seu lloc de feina. Aleshores és quan s'ha 
d'actuar i s'ha de cercar una solució, si és necessaria, 
d 'excedencia. El que no es pot fer és cobrar íntegra
ment un sou i no apareixer per a res per la conselleria. 

No sé si és el cas d 'alguns d 'aquests que s'han 
denunciat, pero pareixia que era aíxÍ. En tot cas, si és 
així, voldríem que es corregís; i si no, que rectifiqui 
aquestes possíbles deformacions que hagin sortit. Gra
cies. 



EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. 

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

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 
(José Antonio Berastáin i Díez): 

Sí, muchas gracias. 

Nosotros estamos en la línea de seguir corrigiendo 
las posibles insuficiencias que haya y, desde luego, no con
fundir en el ámbito del régimen jurídico que rige a estos 
funcionarios, que son funcionarios y no se aplica el derecho 
laboral, en el que está más tasada la situación de prestación 
de sus servicios. 

Pero coincidimos plenamente en que hay que corre
gir las situaciones en que sea necesario; y sí pedimos un 
margen de confianza, porque de alguna forma nosotros so
mos los que estamos impulsando ese mayor control y rigor. 
Por tanto, pediremos comprensión. Y que puedan ver uste
des que este servicio se está cumpliendo perfectamente. 

1.2) Pregunta RGE núm. 1042/93, presentada per 
I'Honorable Diputat Sr. Pascual i Amorós, del Grup Parla
mentari MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona pregunta, que és la que formula 
el Diputat Sr. Pascual i Amorós, del Grup Parlamentari 
MIXT, relativa a la posta en funcionament del túnel de Só
ller. Té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

A una pregunta per escrit que vaig formular al Con
seller Sr. Saiz respecte al túnel de Sóller se'm va contestar 
que els retards en la finalització de les obres no influlen en 
el termini de concessió, que és de 28 anys comptats a partir 
de I 'adjudicació de l'obra. Per tant, des d'aquest punt de 
vista, el retard de la posta en funcionament del túnel de 
Sóller no suposa un perjudici a la Comunitat; sí suposa un 
perjudici per als usuaris, perque, realment, és un servici que 
deixen de tenir. Tots sabem el que costa pujar i davallar a 
Sóller; a posta es fa el túnel. Per tant, des d'aquest punt de 
vista sí que hi ha un perjudici pel fet que no entri en funci
onament el túnel. 

A l'octubre de 1991 la Conselleria va concedir una 
prorroga de dos anys, que acaba el mes que ve. Dia 19 de 
gener de 1991, un diari informava que les obres de perfora
ció de la boca nord del túnel de Sóller estaven paralitzades 
des de feia quatre mesas, després d'haver concedit la prorro-

ga de dos anys; quatre mesas de paralització, segons 
aquesta comunicació. 1, darrerament, han sortit més 
escrits que diuen que el concessionari del túnel demana 
al Sr. Saiz un any més de termini. 1 la darrera informa
ció diu que el Sr. Saiz és partidari d'anar a una nova 
prorroga. El concessionari demana mig any; i el Sr. Saiz 
diu que ha de ser d'un any, perque puguin fer feina 
amb més tranquiHitat. 

Jo li vull preguntar, per tant, a la vista de tot 
aixo, quan es posara en funcionament el túnel de Sóller. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. 

Té la paraula el Conseller Sr. Saiz. 

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

Sr. Pascual, en primer lugar me agrada constatar 
públicamente que usted sostiene -como sostenemos 
muchos más- que la construcción del túnel de Sóller es 
beneficiosa para Sóller y que, por lo tanto, no estaba 
equivocada la Comunidad Autónoma en el momento en 
que sacó a concurso su construcción. Punto primero. 

Punto segundo. La información que ha publica
do la prensa es relativamente correcta. Realmente, la 
prórroga pedida es por doce meses; no es pos seis. Y, 
consecuentemente, no hay ninguna previsión de genero
sidad por parte de la Conselleria en conceder prórroga, 
sino que se está estudiando la prórroga solicitada (doce 
meses). Y le puedo adelantar que no ha recaído ninguna 
resolución todavía; sin embargo, los informes de los 
servicios técnicos son favorables a la concesión de esta 
prórroga. El plazo, en este caso, acabaría el día 10 de 
abril. 

Ésta es la información formal que le puedo dar. 
A la pregunta concreta de cuándo entrará en servicio el 
túnel, ya es más difícil. En pura teoría, si las obras 
acaban dentro del plazo que solicita el concesionario, 
estarían en abril de 1994. EllO de abril de 1994, para 
ser más exactos. No obstante, como usted bien ha desta
cado, ya es la segunda vez que se pide una prórroga, la 
obra presenta dificultades y, por tanto, yo ahora mismo, 
dado el grado de responsabilidad que tiene la Adminis
tración en relación con una obra que se está ejecutando 
a través de una concesión de peaje, no me atrevo a 
asegurar la fecha en que entrará en servicio. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

Per dir que jo sempre he estat a favor del túnel de 
Sóller, ara i abans; no hi ha hagut mai una contradicció al 
respecte. 

En segon lloc, vull preguntar quines són aquestes 
dificultats tecniques -si és que me les pot dir el Sr. Saiz
causants de tres anys de retard d'una obra que n'havia de 
durar dos. N'haura durat cinc. Aixo és un retard del 150%; 
o sigui, és moltíssim. 1 jo repetesc: Aixo és un perjudici del 
mateix concessionari; si el total és de 28 anys, també és un 
perjudici per a la Comunitat. 

Quan diu que no gasa dir quan s'obrira, que vol dir, 
que encara s'allargara més? Més d'un any? Vol dir aixo? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. 

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

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

Gracias, Sr. Presidente. 

Sr. Pascual, se lo he dicho bien claro. Oficialmente, 
el plazo de finalización será ellO de abril de 1994, si es que 
le concedemos esta prórroga que yo, efectivamente, soy 
partidario de conceder, a la vista de los informes que he 
recibido, aunque no se ha resuelto todavía el tema. 

Lo que pasa es que, dada la experiencia habida hasta 
este momento, no me atrevo a decir si será o no posible. Por 
dos razones básicas. Primero, por las dificultades que conlle
va una obra de un túnel. Es una obra no sólo dificultosa en 
sí, sino que es una obra sobre la que hay un grado de desco
nocimiento muy alto a priori; y esto hace difícil prever exac
tamente el plazo de ejecución. Y segundo, al ser una obra 
que se lleva por concesión, no hay una dirección de obra 
directa por parte nuestra; no hay una intervención directa 
frente al contratista. La administración actuante es el conce
sionario; no somos nosotros. El grado de control de plazos, 
de ejecución, de ritmo de obra, etc., no es el mismo que el 
que podría ser el de una obra que hubiera sido contratada 
directamente por nosotros. 

Consecuentemente, no se puede asegurar más que 
lo que está diciendo el concesionario en cada momento. Es 
cierto que crea un perjuicio a los usuarios. Naturalmente. 
Pero el primer perjudicado es el propio concesionario, que 

no puede empezar a resarcirse de la inversión que está 
haciendo hasta que no entre en servicio la obra. Y, ade
más, la va a explotar durante menos años. Así pues, 
puede usted tener la seguridad de que si hay alguien 
interesado es el propio concesionario. Y si no la termina 
antes es, evidentemente, porque no puede. 

En cualquier caso, las razones expuestas por el 
mismo -si me las hubiese preguntado yo se las habría 
dicho desde el primer momento- son la baja consistencia 
de los materiales del frente; problemas geotécnicos en la 
boca norte; imposibilidad de proseguir las labores de 
avance en la boca norte, debido a la falta de vertedero 
en el valle de Sóller; disminución del rendimiento de 
avance en la boca sur por las dificultades en la ventilaci
ón, debido al aumento previsto de longitud o de distan
cia a la boca; empeoramiento de la calidad del frente por 
la aparición de dolomías tableadas y brechas dolomíti
cas en la boca sur, que ha obligado a un mayor sosteni
miento y menor longitud de paso, con la consiguiente 
disminución del ritmo de avance. Éstas son las razones 
técnicas expuestas y que han sido encontradas aceptables 
y justificadas por parte de los servicios técnicos del 
departamento de carreteras. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

I1) MoCÍó RGE núm. 889/93, presentada pel 
Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa a política del 
Govern en materia de residus solids, derivada del 
debat de la interpeHació RGE núm. 3767/92. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que 
correspon a la moció 889, presentada pel Grup PSM
EEM, relativa a política del Govern en materia de 
residus solids. Aquesta moció ve derivada del debat de 
la interpeHació 3767. Té la paraula, en nom del grup 
proposant, la Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

Aquesta moció que presenta el Grup PSM-EEM 
és la subsegüent a la interpeHació que va interposar el 
nostre company de grup -que avui no es present entre 
nosaltres- i que ens va deixar una herencia ben nom
brasa pero que assumim com a grup, com és natural. 
Els arguments que s'han repetit una vegada rera l'altra 
en contra de la incineració no són més que una petita 
mostra deIs efectes negatius que té aquest sistema d'e
liminació de residus solids. En teoría, la incineració 
romp els residus toxics i els converteix en dioxid de 
carboni i aigua. La realitat és, pero, ben distinta. 
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E n el procés d ' incineració ni es crea materia ni se'n 
destrueix. Tan sois es canvia la composició química i la 

xicital de les substancies que es cremen. Ai ha una tr ansfe
t~ n cia de residu toxics d 'un medí a Wl altre. De solid i lí
r uid a I'atmosfera ll1itjan~ant les xemeneies; a I'aigua, mit
;n~anl les a i g~es residua1s; i al al , nütjan~ant els abocél
meJ1tS de cendJ e . 

En cap moment no es pot coneixer la composició 
química exacta deis residus que entren a un forn incinera
dor, perque es mesclen substancies de molt divers origen, 
entre les quals figuren productes residuals molt perillosos, 
com restes de tintes, pintures, productes farmaceutics, me-

r;:. talls, etc. Aquests productes, descomposts a temperatures 
elevades, poden donar lIoc a altres composts molt més toxics, 
deis quals s'ha parlat molt, com són les dioxines i els furans. 
Pero n 'hi ha d 'altres, identificats en els gasos de les incinera
dores, que no per menys coneguts són menys perillosos. Els 
metalls pesats, com plom, cadmi i mercuri, són, com les 
dioxines, bioacumulatius. És a dir, els organismes vius no els 
eliminen, de manera que a major exposició, major intoxi
cació. Hi ha estudis que afirmen que la toxicitat de les dio
xines és 70.000 vegades major que la del cianur. 

r 

Més que qualsevol aItre aspecte, les cendres presen
ten la suficient evidencia que la incineració no és la solució 
al problema deIs residus solids urbans o industrials. No té 
sentit, ni des del punt de vista economic ni ambiental, trans
formar tres tones de residus solids en una tona de cendres 
toxiques. Els abocadors de cendres presenten la mateixa 
dificultat, per la seva localització, que els de residus urbans. 
Ningú no vol les cendres. Com tampoc ningú no vol el fems. 

Fa pocs dies, la Comissió permanent del medi ambi
ent va informar favorablement l'estudi d'impacte ambiental 
de la incineradora de Son Reus. No obstant aixo, ho va fer 
amb una serie de prescripcions. Una d'elles és l'obligatorie
tat de mantenir un pla de seguiment de les emissions de 
dioxines i furans cada tres mesos. Que vol dir, aixo? Aixo 
vol dir que reconeix que hi haura emanacions d'aquests gasos 
toxics. Pero només diu que s'hauran d'analitzar; no exigeix 
solucions per evitar-les. 

Com es faran les analisis? Amb moltes plantes en 
funcionament no es controlen, per la complicació i el cost 
d'aquestes amllisis. La majoria deis controls que es fan s'uti
litzen per comprovar el funcionament del sistema, pero no 
per mirar els continguts de substancies toxiques. Es posaran 
filtres, que són obligatoris, pero no neutralitzen la totalitat 
deis productes que hi entren. Els filtres retenen les par
tícules més grosses, les de dÜlmetre major de 2 micrometres. 
Pero les més fines, curiosament, passen pels filtres i són les 
més toxiques; són les que transporten els metalls pesats. 
Aquests filtres s'han de renovar cada cert temps, i constituei
xen una altra font de contaminació, perque s'han de tirar a 
altres abocadors. 

La segona prescripció de la Comissió permanent del 
medi ambient diu que s'ha de presentar un impacte ambien-

tal de l'abocador d'escories i cendres de ( ... ). Per ventu
ra no hauria d 'haver estat una condició previa tenir la 
previsió feta abans d 'aprovar el projecte global. Vostes 
saben perfectament que la majoria d'ajuntaments del Pla 
s'oposa a la situació d'aquest abocador en aquella zona. 
l a una aItra zona, els ajuntaments hi vendran a bé? No 
s'hauria d'haver exigit també un estudi d'impacte ambi
ental de les estacions de transferencia? Que es fara, per 
exemple, amb els residus exclosos del pla director? Es 
cremaran també totes les escombraries provinents deIs 
enderrocaments i de residus hospitalaris id 'altres res idus 
perilIosos? També s'hauran d'habilitar abocadors com
plementaris. 

Del que tampoc ningú no parla és de I'impacte 
economic. No s'han fet estudis de les repercussions que 
tendran sobre l'estabilitat economica de la Comunitat. 
EIs costs es carregaran totalment sobre els ciutadans, 
aixÍ com les despeses d'execució i de posta en funciona
ment i, arnés, l'increment de despeses anuals que també 
l'afectaran directament. 

En resum: El sistema d'eliminació de residus 
solids mitjanc,;ant la incineració no soluciona cap pro
blema, sinó que perpetua la producció de residus. Pri
mer, perque els necessita per a la seva propia subsis
tencia. Necessita materia prima per poder funcionar de 
forma permanent; si no, no són rendibles. 1 segon, per
que no soluciona el problema deIs abocadors, ja que 
aproximadament un 35% deIs fems cremats resta en 
forma de cendres. 

Demanam en aquesta moció, també, que s'a
compleixin els criteris aprovats per aquest Parlamento El 
sistema d'incineració incompleix clarament els criteris 2, 
10 i 11. En el 2 es recomana la minimització de !'impac
te ecologic i social deIs residus solids urbans, perque -ja 
ho he exposat abans- esta més que demostrat I'impacte 
negatiu del sistema damunt persones i natura. 

Fer optim el cost deis residus solids urbans. Fer
Io optim, per a qui? Per a la companyia conceSSiOllélria? 
Pero no ho sera per als ciutadans. 

L'aprofitament prioritari deIs residus solids 
urbans mitjan~ant el seu reciclatge i la seva transforma
ció. És practicament impossible compaginar les dues 
activitats, l'aprofitament deis residus i la incineració, ja 
que, com he dit abans, aquest sistema es necessita per a 
la se va supervivencia. 

EIs criteris 10 i 11 fan referencia al foment deis 
sistemes de separació domestica de residus per aconse
guir una aplicació més eficac,; del reciclatge, i també a 
l'educació, tant a l'ambit escolar com a la resta d'ambits 
socials, respecte a la regeneració de la gestió domestica 
dels residus solids urbans. És evident que totes aquestes 
consideracions no s 'han tengut en compte a l'hora de 
decantar-se cap a un sistema d'eliminació sense que 
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s'hagin estudiat altres alternatives, incomplint també les 
disposicions i reglamentacions legislatives i directives del 
Consell de la Comunitat Europea per a la gestió deIs residus 
solids urbans, que fixen clarament les prioritats que en la 
gestió de qualsevol residu hauran de ser respectades, de tal 
manera que en qualsevol cas s'haura de tractar de prevenir 
la producció de residus, per després millorar les seves condi
cions de recuperació o reciclat, deixant com a darrer termini, 
l'eliminació, com a circumstancia més desfavorable. 

És a dir, en primer 110c, sempre que sigui possible 
s'ha d'evitar produir residus. Segon: EIs residus han de ser 
reutilitzats o reciclats el més possible. J, finalment, aqueHs 
residus que no poden ser tractats s'han d'eJiminar de la ma
nera més segura. Aquestes regles són, per ordre de prioritat, 
la prevenció és preferible al reciclatge, i el reciclatge, a la 
vegada, és preferible a l'eliminació. 

En conseqüencia, els principals sectors de la política 
ambiental referents a la gestió deis residus solids urbans 
tenen dos objectius: La prevenció i la correcció de la degra
dació ambiental produlda pels residus solids urbans i l'apro
fitament deIs recursos que s'hi troben continguts. L'Estat 
espanyol i, en conseqüencia, les autonomies, estan obligats 
a aplicar la normativa mediambiental i comunitaria. Si no ho 
fan, els ciutadans tenen el dret de reclamar que ho facin. El 
dret a demanar l'increment de la legislació comunitaria el 
tenim els ciutadans europeus, segons el Tribunal de Justícia 
de les comunitats europees, quan una directiva ha estat in
corporada impropiament o de manera incompleta a la legis
lació del nostre estat, quan una directiva ha estat formalment 
incorporada a l'ordenament jurídic pero no s'aplica en la 
pnktica o quan una directiva no ha estat incorporada a la 
legislació estatal. 

És clar, per tant, que la política del Govern en ma
teria de residus solids incompleix clarament les directives de 
la Comunitat Europea i també els criteris aprovats per 
aquest Parlamento Per tot aixo varem presentar aquesta mo
ció; perque es faci un canvi de direcció i s'estudiln i es 
presentin alternatives per a la gestió de residus solids urbans 
més racionals, més respectuoses amb el medi ambient i més 
economiques. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. 

Passam al torn d'intervencions deis altres grups. Pel 
Grup Parlamentari MJXT, té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

Primer objectiu: Evitar que es produeixin residus 
solids. D'acord. Campanyes a favor d'aixo. 

Segon objectiu que voste ha dit, Sra. Vadell: Reutilit
zar o reciclar els residus prodults. Jo li dic que hi estic 
c1'acord, pero amb una concreció: Amb quin cost? Per
que hem de saber que ens ha de costar, aixo. 

1 ercer: Eliminar el que quedi. D'acord. 

J entrarem en el cost. Li he de dir, Sra. VadeH, 
que consider poc realista la seva intervenció. Molt poc 
realista. 1 li diré per que. El Pla director de residus 
solids es va comen<;ar a 1 'any 1980 o 1981 per part del 
Consell General Interinsular. Han passat dotze o tretze 
anys. Hi ha hagut un caramull d'intents perque alguns 
ajuntaments volguessin abocadors. Pero ha estat total
ment impossible distribuir abocadors alllarg de Mallor
ca. O tal vegada qui governa no n'ha sabut sufici
entment; deixem-ho estar. 

Després de més de deu anys de Huitar i de tenir 
una cinquantena d'abocadors incontrolats a Mallorca, 
deIs quals la majoria encara existeix, s'arriba en aquest 
Parlament a un consens i s'aproven dia 27 de desembre 
de 1989 uns criteris generals per unanimitat. Aquests 
criteris generals per a l'illa de Mallorca diuen clarament 
-el criteri número 14, més concretament- que hi ha dues 
alternatives. En el seu tractament són identiques. No
més varia que una va dirigida a Palma i l'altra, no. La 
primera alternativa diu: Jncineració, generació d'energia 
o un altre sistema, excepte el de compostatge o el d'abo
cament. 

Jo vull preguntar a la Sra. Vadell quina és l'al
ternativa del seu grupo Perque l'alternativa del seu grup 
és fer estudis. Des de l'any 1~80 fins a l'any 1993 vos
tes, un grup parlamentari que s'ha distingit molt encer
tadament per la defensa del medi ambient, després de 
dotze anys -i tenim més de 50 abocadors que no podem 
llevar d'enmig-, pro posen fer més estudis. I jo, amb la 
meya poca experiencia -que en tenc alguna-, li diré el 
que li diran, els estudis. Li diran que el sistema més 
barat per eliminar els residus solids és l'abocador con
trolat. Possiblement; no vull pontificar. Pero n'existeix 
un elevat tant per cent de possibilitats. 

La segona cosa que li diran els estudis. Compost: 
Es pot fer de dues maneres, barata o cara. Si és barat, 
trobaran plastics a dins, i els pagesos no el voldran. Si 
és car, era molt més ca! que la incineració, possi
blement. Pero és que h.i ha un alu-e problema afegit: 
Quina demanda renim. de compost? Ho sabem? O sigui, 
les 400.000 tones, després de llevar el papel' i e l vidre 
tenen demanda? Tenen sortida? Pensin que estam a una 
illa, i nosaltres ens ho hauríem de menjat tot. 

Per consegüent, amb totes aquestes coses el que 
Ji vull dil' és que consider que el Grup Parlamentari 
PSM-EEM hauria de presentar una alternativa concreta 
quan du una moció de residus solids. No hauria de de-
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apareix; no sabem quma es. 
I aquesta alternativa no 

I que passa amb la incineració? Una incineració no 
és eliminar; és reutilitzar. Si e fan les campanyes de consci
enciació -amb les quals esta m d'aeord i les votarem a favor-, 
si s'ínícia una política ele recic1atge a través deIs ajuntaments 
i es separen el vidre, el plastics, el paper i tot quant es pugui, 
eus sembla bé. Pero la resta, que es dugui a Son Reus. No es 
tracta d'eliminar; es tracta de produir energia. 1 aquí hi ha 
un recic1atge. Un reciclatge que en lloc de fer compost pro
dueix energia. I quin inconvenient pot tenir? Pot tenir l'in
convenient deis gasos, les dioxines i els furans. Molt bé. Hi 
ha unes directrius de la Comunitat Economica Europea, que 
tal vegada són insuficients avui. Quan varem discutir en el 
Consell Insular de Mallorca, en el marc;, les condicions i la 
manera de donar aquesta judicació, si no ho record mala
ment, hí ha un apartat que diu que s'adaptara a l'evolució de 
la normativa que vagi sortint en la materia per part de les 
comunitats eeonomiques europees. 1 fent el que diu la CEE 
en cada moment, jo pens que és suficient -encara que no 
sigui el millor-. 1 si es veiés que s'ha de fer més, ja es plante
jara. Pero cree que el que no es pot fer és dir que hem d'a
turar tot aixo, continuar amb els abocadors controlats i des
prés ja ha veurem. 

Per tant, votarem a favor deIs punts 2, 3 i 6, que fan 
referencia al reciclatge, a les díreetrius comunitaries, als 
residus hospitalaris. En canvi, ens abstendrem en el punt de 
l'evolució de l'impacte ambiental, perque ja esta legislat. I al 
punt 1, que és l'important, i que diu que hem d'aturar tot el 
que ja hi ha fet i comenc;ar de bell nou, no li podem donar 
suport i el votarem en contra, ja que no hi ha alternativa; i 
l'alternativa, si s'atura tot aixo, són els 50 abocadors incon
trolats durant un temps que desconeixem. 1 no es veu quina 
és la seva idea per a l'eliminació o la reutilització d'aquests 
residus. Si es veiés, es podria discutir; es podria reconsiderar 
l'acord unanime d'aquest Parlamento Pero no es veu. 1 com 
que no es veu, no Ji podem donar suport. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. 

Grup Parlamentari SOCIALISTA. Sr. Triay, té la 
paraula. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Comenc;aré pels punts 3, 4, 5 i 6 per després poder 
dedicar una mica més de temps -si me'n queda- als punts 
que consider més importants, que són 1'1 i el 2. 

No només no tenim cap objecció, sinó que, com ha 
dit molt bé la Sra. Vadell, les direetives eomunitaries sobre 
Contaminació -que és el punt 3- són d'obligat compliment. 
1 naturalment nosaltres estam perque es faci un seguiment 

del eompliment d'aquestes direetives. Per tant, és una 
eerta banalitat, pero no hi ha dubte que hem de votar 
que sÍ. Que es facin els impactes ambientals de l'aboca
dor i de les estacions de transferencia també ens sembla 
correcte, i així ho hem expressat a la informació pública 
que s'ha fet als ajuntaments on hi ha hagut mocions. 

1 en relaeió als residus exclosos del Pla de resi
dus solids, li voldria dir que aixo forma part dels criteris 
del Pla de residus soJids, i que aquest Parlament, per 
iniciativa del Grup Parlamentari SOCIALISTA, va apro
var per unanimitat al novembre de 1991 que el Govern 
dugués a aquest Parlament els eriteris per a un pla di
rector sectorial de deixalles que no esta ven dins el Pla de 
residus. Se li va donar un any per fer-ho; aquest any ha 
passat, i la setmana que ve, amb aplicació del Regla
ment, tendrem ocasíó d'exigir al Govern explicacions 
sobre el compliment o no compliment d'aquesta propo
sició no de llei que cobreix fins i tot els temes hospitala
ris, o els olis usats dels vehicles, considerats com a to
xics. Aixo esta en la línia del punt 6, pero no hi ha cap 
problema, encara que sigui reiteratiu, a votar que sÍ. 

En relació als dos primers punts, jo ja vaig ex
posar, quan varem debatre la interpe¡'¡ació del Grup 
Parlamentari PSM-EEM, que considerava que el Pla de 
residus solids de Mallorca s'havia desviat deIs criteris 
generals aprovats per aquest Parlamento 1 que el que era 
una qüestió prioritaria, el tema de reciclatge i la recolli
da selectiva, en el Pla de residus solids de Mallorca es 
converteix en una cosa purament testimonial i, per tant, 
desapareix del sistema basic de gestió de residus solids. 

Pero el Grup SOCIALISTA també considera 
que la recuperació del rumb en el qual hi ha hagut 
aquesta desviació no exigeix la paralització d'aquest 
projecte. Ni suposa, en absolut, el rebuig del sistema 
d'incineració amb generació d'energia com a sistema de 
tractament de tot allo que no sigui reciclable. EIs criteris 
generals aprovats per aquest Parlament, com ja ha dit el 
Sr. Pascual, no només varen ser aprovats per unanimi
tat, sinó que varen ser redactats conjuntament per una
nimitat. 1 el Sr. Mayol, que en aquell moment era el 
ponent pel Grup PSM-EEM, va fer aportacions moIt 
valuoses a aquests criteris generals. Pero aquests criteris 
generals són indiscutiblement favorables a la incineració 
amb generació d'energia. Per tant, difícilment podríem 
dir que la desviaeió deIs criteris generals és que el siste
ma sigui d 'incineració. No, aixo no és cap desviació. El 
bessó deIs criteris generals és que a Mallorca s'opta per 
aquest sistema fonamental. 

Per altra part, no he entes en quin sentit es pot 
afirmar que aquest projecte es desvia de les directives 
comunitaries. Perque les directives comunitaries no són 
en absolut contraries a la incineració amb generació 
d'energia; més aviat en són favorables. El que passa és 
que s'exigeix el compliment d'uns estandards ambien
tals, que cada vegada seran més estrictes. 1 nosaltres hi 
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estam d'acord. Als criteris generals i al Pla de residus solids 
de Mallorca es diu que s'hauran de complir en tot moment 
les directrius comunitaries. 1 és evident que aquestes direc
trius comunitaries, aquestes normes en materia d'incineració 
de residus municipals -que no s'han de confondre amb resi
dus inclu trials-, cada vegada seran I'nés eso-ictes, perque a 
Europa ja hi ha alglLnS estats -oomuni taris o no- que tenen 
reguJacions més estrictes i més avan~ades en aquesta materi
a. 1, per tant, són més estricres en materia de pols, de cJor
hídric, de fluorhídric de meta lis de mercuri S02 02 
etc. sense oblidar les dioxioes i eJs furans que no tenen en 
aguest moment, límit, i que n'hauran de tenir, perque ja hi 
ha estats europeus que els tenen i els fan complir. Per tant, 
nosaltres estam el acord amb aquest control maxim del funci
onament ambiental d'aquesta planta. Pero aixo no vol dir 
que aquesta planta, en aquest moment -pel que nosaltres 
entenem, ja que no volem afirmar el que no estigui en les 
nostres mans- incompleixi les directives europees. 

Per tant, el canvi de rumb que jo citava per tornar a 
l'esperit deis criteris ha el'anar al recicJatge. Aquí sí que 
hem de tornar a posar com a priOJ·itat el reciclatge, sempre 
tenint en compte les dificultats practiques que tendrem. 
Perque som una illa i el mercat sera reclult per a les materi
es recicJables· i a més, el reciclatge demostra tata la experi
encia europea que té un sastre l.imitat. Coro a IDaxim -j crec 
que és molt difícil d aconsegujr- s aspira al fet que el 25% 
del pes deis residus solids es recicll. Per tant queda el 75%. 
1 nosaltres creim que, per a aquest 75% el sistema de pro
dllCció d energia per incineració és adequat. osaltres no 
esta m a favoT de La incioeració total. Una serie d'ajunta
ments ha aprovat mocions que rebutgen la incineració total. 
Bé, nosaltres rebutjam la incineració total, també. En aguest 
emit incineració total significa prescindir de qualsevol idea 

de reciclatge. No estam d acorcl amb aixo . Supos que el reci
clatge ernpre sera creixent i que arribarem a un nivelJ óp
tim, pero en qualsevol cas, sempre hi haurél una part fona
mental, per molt que s'aturi la producció de residus, que no 
sera recic\able. 

E.n resulU, no veim justificada la paralltzació del 
projecte ja adjudicar pel Con eH Insular de MaI1.orca, que no 
per la COllselleria d'lndústria. SllpOS que aquesta paraIització 
tendría un cost economic, pero que no és aquesta la qüestió 
fonamentaJ. No se'ns exposa quina és I'alternativa per al 
75% de residu no reciclats en un cas op'tim al qual estarem 
molts el al1ys a arribar. 1 hem de recordar que ningú n6 vol 
e ls abocadors. Si la solució fas un abocador, jo li puc assegu
ra!" que hi hauría crítiques i arguments ele tipus ambiental 
per oposar-se a qualsevol abocador. Perque els abocadors 
també ten en molts ele problemes ambientals. El que passa és 
que els problemes ambienta]s deis nottS abocadors el plante
gen al palsos 011 plan tegeo nous abocaclors. 1 el problemes 
ambiental de les plantes incineradores, on es presenten 
plantes incineradores. Pero els abocador • i tant que són 
problematics ambientalment. J només el vull dIr una cosa: 
El de on Reus estava cOl1siderat el millar, el que complia 
tots els requi 1ts, i té una denúncia per delicte ecologic conti
nuat per part de les organitzacions ecologistes importants de 

les IlIes Balears. Per tant, mirin si són complicats els 
abocadors. 

En reLació al punt segon, no hi estam d'acord. 
Que s'apliquin els criteris 2, 10 i 11 davant preferencia 
als aspectes ecologics, al cost social, general, al reciclat
ge ... D'acord. Pero que no s'oblidin els criteris 12, 13 i 
14; perque el conjunt deIs criteris forma una unitat 
aprovada en aquest Parlamento 1, per tant, si el que ens 
diuen és que s'apliquin els 2, 10 i 11 pero no els 12, 13 
i 14, no hi estaríem d'acord. Pergue tan criteris són els 
uns com els altres. 1 els altres criteris realment són els 
que defineixen clarament a cada illa quins són els trac
taments que en aguest Parlament proposam. Per tant, 
estam d'acord amb l'aplicació -i així ho hem avalat a 
totes les corporacions 10cals on s'ha duit aguest tema-, 
pero no com a alternativa als al tres criteris, que formen 
una unitat redactada per tots, que ni tan soIs va tenir 
debat en aquest Parlament perque havia estat redactat 
amb plena satisfacció de tots els grups parlamentaris -
entre eIls el PSM-EEM. 1, per tant, aquests criteris, 
suposen plantejar el reciclatge com a prioritat i la reco
llida selectiva per fer-Io viable, i assegurar el compli
ment de totes les exigencies ambientals, per tal que 
aquestes instaHacions no superin els maxims considerats 
tolerables dins els niveIls actuals d'exigencia a les nostres 
societats, ja que no hi ha cap activitat que no produeixi 
alguna contaminació i és impossible la contaminació 
zero. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. 

Grup PP-UM. Sr. Verger, té la paraula. 

EL SR. VERGER 1 POCOVÍ: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

La veritat és que aquest tema ja s'ha discutit 
proll aquí. Jo he de SLLbscriure totalment el que ha dit 
el Sr. Triay, perque poca cosa puc afegir més al que 
s'ha comentat. Pero crec que hi ha una erie de dad es 
importants. 

Em permetin que comenti els punts 3, 4 i 5. 
Que la Conselleria d 'Indústria realitza un seguiment de 
les directives comunitaries; ciar que sí que les haura de 
seguir, tant si vol com si no vol. És la seva obligació i, 
per tant, nosaItres a aixo també li direm que sí. 

Que la ConseIleria d'Indústria ( ... ) de l'impacte 
ambiental de l'abocador de cendres, també. 1 fin s i tot 
podem votar a favor el número 5, 'luan no tenim gaire 
cIar si les estacions de referencia necessiten un estudi 
d'impacte ambiental. Pero també podem votar que sí, 
perque no es creguin que volem que es vulgui amagar 
res d'aquest tema. 
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Com molt bé s'ha dit, en el criteri número 4 s'ha fet 
'efen~ncia a l aprovació que la Con elleria d'lnclústria havia 
~e fer L1I1S plans específics per a to15 aquells mate¡'ials que 
nO tenen un tractament especíJic com el que tenen els resi 
clLlS solid urbans. 

1 anem als punts 1 j 2, que són el bessó de la qüestió. 
1 encara que el PSM no ens hagi dit quina és l'alternativa 
que proposa, tots la sabem: Reciclatge al 100%. Ho va dir el 
seu representant, ex company seu, en aquesta tribuna. 

1 bé, aixo no és possible. No sé si varen veure vostes 
un programa divendres dia 12 a Antena 3 dedicat a reciclat
ge. Seriós. Patricia Conway, americana experta en aquesta 
materia, defensava uns est;'mdards de molts de palsos en els 
quals havien aconseguit reciclar. A Alemanya es troben en el 
20 o 25%; a Anglaterra sospiren per un 25% de reciclatge 
d'aquí a deu anys. 1 a un simposi que hi va haver a Sala
manca a finals de febrer d'enguany, el representant de la 
ciutat alemanya de ( .. . ), un defensor a ultran<;a del reciclatge, 
va dir que després de deu o dotze anys de reciclar, i quan els 
grups ecologistes estaven enormement satisfets, havien acon
seguit un 25% de reciclatge pero amb un sobrecost per habi
tant o per família de 25.000 pessetes a l'any. 1 aquí es co
menta a vegades que el cost de la incineració ja és tremend 
i és de 3.000 pessetes per família. Per tant, siguem seriosos 
quan pariam de reciclatge, i pensem que deim. 

Mirin, hi ha una altra experiencia. A Barcelona, en 
el barri de la Sagrada Família, es fa reciclatge. lnicialment 
es recicla el 55%; pero després, de les restes que se'n duen 
se n'ha de tornar a enviar a l'abocador el 20%. Així aconse
gueixen un reciclatge de l'ordre del 25%, també. 

1 si ens acostam un poc més, hi ha un bade de l'illa 
de Mallorca que en aquests moments té dues tones de paper 
i no sap que n'ha de fer. Si ho volen, els donaré l'adre¡;a 
perque algú vagi a comprar el paper reciclat. 1 Deixalles 
comen¡;a a tenir problemes seriosos, no amb els mobles ni 
amb la roba, sinó amb el paper. 

Per tant, ningú no és enemic de la se va pro posta del 
reciclatge. El que passa és que podrem reciclar el 15, el 20, 
el 25% en una serie d'anys, i ens quedara un 70 o un 80% 
que hauríem de tractar. 1 a vostes ja els han dit que ho po
den fer amb abocadors, amb la fabricació de compostatge, 
amb la incineració. No n'hi ha més, de sistemes. Practica
ment no n'hi ha més. Els abocadors, ningú no els vol. Per
que, com s'ha dit, produeixen seriosos problemes de conta
minació. Molts. S'hauria de veure si el compostatge tendria 
una demanda suficient; jo personalment cree que no. 1 així 
resulta que l'únic sistema que ens queda un poc seriós i que 
esta més en concordan<;a amb la defensa del medi ambient 
és, precisament, la incineració. 

A voste, Sra. Vadell, li deuen haver contat una serie 
de coses que algú Ji ha escrit; i no sé qui. Confon escories 
amb cendres. Les cendres són un 3%; les escories són el 
27%, si voste vol. Les escories es poden emprar en molts de 

llocs. Per tant, no confongui cendres -que han de tenir 
un tractament específic; i a posta direm que sí a l'expo
sició pública de l'estudi de l'impacte ambiental de l'abo
cador de cendres, sigui alla 00 sigui- amb escories, que 
són una altra cosa. 

Dioxines i furans. Escolti, li he dit deu vegades 
que les dioxines i els furans que acollira la planta incine
radora són de l'ordre de 1'1 %. de les dioxines i furans 
que produeix el transit de Mallorca. Així, hauran de 
presentar una altra alternativa de reduir cotxes i no sé 
quantes coses més. L' 1 % del transit de Mallorca produ
eix la mateixa contaminació que aquesta central d'inci
neració. Hi ha estudis seriosos fets sobre aixo, pero no 
els treuré, perque no ens hem de cansar. 

Per consegüent, el nostre grup pensa que el 
millor sistema, el que esta més d'acord amb la defensa 
del medi ambient, és la incineració. 1, per tant, votare m 
que no al primer punt; igual que al segon. 

Hi ha una cosa que la podem tocar amb les 
manso Fa tres o quatre anys, en els carrers de Palma, a 
les vuit o a les nou del vespre hi havia gent que ja feia 
reciclatge. Anava amb un carretó i agafava tot el cartró 
que trobava peIs carrers i se l'enduia a vendre. N'hi ha 
cap, ara? Hi ha cap persona que s'hi dediqui? Al conse
ller d'Indústria i a mi -i supos que a altres consellers del 
Govern- ens han vengut a dir que ja es fa reciclatge. 
Que ja hi ha empreses que ho fan. Pero si no ens posen 
credits blancs per a aquestes indústries, no ho podrem 
mantenir. Si no ens donen subvencions per reciclar, no 
ho podrem mantenir. 1 és cert que s'han d'estudiar totes 
aquestes propostes alternatives de credit blanc per a 
indústries de reciclatge. Pero també hem d'estudiar si el 
mercat podra absorbir els productes d'aquestes indústri
es. Perque si produlm i no podem vendre, vaja gracia. 
1, a més, hem de subvencionar. 

El gran problema que hi comen¡;a a haver per 
a aquestes indústries amb el reciclatge ha estat l'entrada 
d'Espanya en el Mercat Comú. Perque els alemanys ens 
envien tal quantitat de paper per reciclar, que ja no 
sabem que hem de fer. Per consegüent, si no muntam 
alternatives devers el Marroc que ens reciclin el nostre 
paper, no sé si ho farem. 1 amb aixo no vull dir que 
nosaltres siguem enemics de fer els estudis necessaris per 
veure si és possible reciclar tot el que sigui possible si 
allo que es recicla, a més, té una acceptació en el mer
cat. Perque si ens ha de passar el mate ix que a un batle 
de Mallorca -com ja he dit- que té un caramull immens 
de paper i no sap on l'ha de col, locar, val més que no 
ho facem. 

Benvinguda sigui, ido, la idea globalitzada que 
tots volem estudiar seriosament aquesta problematica; 
que tots volem reciclar el maxim que puguem. Pero que 
avui per avui el problema que hi ha no és el de recolli
da, sinó el d'eliminació. 1 que, per tant, el primer que 
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s'ha de posar en marxa és el sistema d'eliminació del fems; 
el 100% del fems que es produeixi. Per tant, senyores i se
nyores, jo crec que sense fer més parlaments sobre aquest 
tema, el Govern o el Consell han de continuar amb el pla. 
No cal cap innovació, ni cap estudi nou, sobre la manera de 
tractar l'eliminació de residus solids urbans a Son Reus, ni a 
Mallorca. S'acompleixen perfectament els criteris 2, 10 i 11. 
Li torn a repetir el preu de 25.000 pessetes en aquesta ciutat 
alemanya per fer un reciclatge seriós. 

Donarem suport als punts 3, 4 i 5. Al punt 6, com 
que crec que segons el criteri número 4 la Conselleria d 'In
dústria haura de fer uns plans específics per a cada una de 
les materies que no contempla el Pla de residus solids ur
bans, no li donarem suporto 

I li voldria fer un comentario Sobre el que ha dit 
voste d'atmosfera, cendres, metalls pesats ... , qualsevol sis
tema d'eliminació té una problematica diferent; i s'ha de 
partir de la idea clara que tendrem entre un 70 i un 80% de 
fems que no podrem eliminar. Trii voste el sistema que 
vulgui; trii l'abocador o el compostatge. I no es preocupi, 
que jo també n'hi trobaré, de contaminants. A l'aigua, a 
l'atmosfera; aBa on voste vulgui. El nostre grup creu que 
l'únic sistema possible i bo per a Mallorca és la incineració 
per a allo que no es pugui reciclar. Moltes gracies, Sr. Presi
dento 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Verger. 

Per al torn de replica, la Sra. Vadell té la paraula. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Sr. Pascual, voste m 'ha dit que les nostres propostes 
o la nostra moció era poc realista. Jo li vull dir que s'ha 
parlat molt d'aquest tema. Hi ha hagut campanyes ecologis
tes. Hi ha hagut una postura clara del nostre grup i, en certa 
manera, encara que no estam satísfets del tot, estam contents, 
perque gracies al fet que n 'hem parlat molt, almanco avuí 
s'aprovaran tres o quatre de les mocions que nosaltres hem 
presentat, que seran les que crearan consciencia i evitaran 
que la po¡.¡ució i la contaminació que hauría produi't la inci
neradora de Son Reus no sigui tan gran. Aixo ja és valido 

Voste diu que no presentam alternatives. Miri, els 
criteris que es varen aprovar es varen aprovar per unanimi
tat. A l'elaboració deIs criteris, el representant del PSM d'a
quell temps, el Sr. Mayol, hi va tenir una gran participació. 
Pero el que no s'ha dit és que si els criterís es varen elaborar 
i consensuar per unanimitat, l'aprovació del pla director ja 
ens va fugir de les mans, Sr. Pascual. Sr. Triay, ens va fugír 
de les manso El Sr. Mayol no hi hauría estat d'acord de cap 
manera, perque s'incomplíen unes normatives basíques í ell, 

com a ecologista que és -í tots el coneixem- mai no 
hauria aprovat. 

Faig una pregunta al Sr. Pascual. Que es va fer 
d'aquell famós estudí del Consell General Interinsular 
que va fer una empresa anomenada 11 Adaro 11 , em sem
bla, que va costar 30 mílions i recomanava el compostat
ge? Com ho faran a l'illa de Menorca, que ha optat pel 
compostatge? On ho faran? Que passara? Supos que, 
d'una manera o d'una altra, s'haura d'emprar. Per ven
tura no es contemplen abocadors per a les cendres? A 
alguna part s'han de posar. Que és menys contaminant, 
l'abocador controlat o la incineració? Nosaltres tampoc 
no som tan innocents com per afirmar que hí ha un 
sistema d'eliminació que deixa l'atosfera completament 
neta. Nosaltres volem que hí hagi la mínima contamina
ció, i no la maxima. Nosaltres sabem que tot contamina. 
Que un abocador contamina, que és molt costó s desar 
les capes freatiques, perque normalment hi ha filtraci
ons i se'n van cap a les venes d'aigua. Aixo ho sabem. 
Pero el que el nostre grup demana sempre és que hi 
hagi el mÍnim de contaminació. 

En certa manera, aquesta reitera ció de parlar de 
residus solids ha servít -com he dit abans- per crear una 
mica de consciencia. Supos que si ningú no hagués dit 
res, si cap grup ecologista no hagués dit res, sí el PSM 
no hagués dit res, s'haurien abocat totes les deixaBes de 
Mallorca a Son Reus i no hauria passat res. Ningú no 
hauria fet cap campanya de reciclatge, encara que ha
gués estat contemplat en els criteris i encara que no 
hagués estat descartat del Pla de residus. NosaItres vo
lem dir que sabem que el reciclatge no és una so lució 
optima i que no es recicla el 100%; pero també sabem -
i pareix que vostes no ho volen admetre- que hi ha una 
generació d'ocupació. 1 si no, vagin a Deixalles i dema
nin la funció social que fa. A més, si el Govern subven
ciona la incineradora, per que no pot subvencionar el 
reciclatge? Hi ha al tres solucions. No només s'ha de 
poder subvencionar la íncineració, sinó que el reciclatge 
també és una opció perfectament valida. Nosaltres 
estam contents perque, almanco, s'ha creat una consci
encia i el Govern, a la fi, fara unes campanyes -que 
aquí s'aprovaran- per promocionar el reciclatge. Els 
ajuntaments soIs no ho poden fer; ha de venir coordinat 
per part del Govern. 1 aixo és el que nosaltres dema
nam: Que hi hagi un pla de coordinació i que hi hagi 
una conscienciació per poder dur-ho a terme. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. 

Torn de contrareplica. Sr. Triay, té la paraula. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. 
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Simplement vull recordar, sense fer una fon;a exces-
'va, perque nasal tres esta m absolutament d acord amb tata 

~~a rgu01entació que es fa a favor del reciclatge, que estam a 
favor deis criteris, en el senti t que allo que no sigui reciclable 
¡,aura de rebre a lgun tractament. 

Fa tres anys, quan es varen aprovar els criteris i es va 
establir la íncinel"ació amb generació el energía 1 Sr. Mayal 
qualificat per la Sra. Vadell -i jo hi estic d 'acord- de recon e
gu t ecologista, no hi va posar cap objecció. 1 no sé quins 
problemes, quins "chernobyl 11 hj ha hagut en el món en 
materia d incineració amb generació d 'energia perque aquest 
criteri hagi canviat. Al revés. Tots els palsos tenen normati
ves més dures que les que tenien i, per tant, les condicions 
ambientals resultants són més segures. 

El que també voldria dir, perque tal vegada no dei
xaria prou clara la nostra postura, és que el fet d'incloure el 
paper prioritari de reciclatge no exigeix la paralització de la 
planta, pero sí suposa un redimensionament d'aquesta plan
ta. Aixo és indiscutible. Pero creim que és possible, perque 
aquesta planta esta plantejada per fases i, per tant, és perfec
tament possible que, degut a la posta en marxa amb exit de 
processos de reciclatge disminuira el volum anual de residus 
a tractar i disminuira, sense cap dubte, el poder calorífic de 
residus a tractar. Perque alguns deIs elements de més poder 
calorífic seran separats, previament, a la incineració. Així, 
necessariament, si aquests processos s'apliquen amb voluntat 
i tenen exit dins el mercat, la planta resultant sera molt més 
redulda que la inicialment plantejada en tots els seus grups 
d'incineració. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. 

Sr. Verger, té la paraula. 

EL SR. VERGER 1 POCOVÍ: 

Gracies, Sr. President. 

Miri per on, Sra. Vadell, tots estam contents. Ara 
resulta que tothom esta content, després d'aquestes batalletes 
que hi ha hagut entre el seu grup, els ecologistes i el nostre 
grupo 

Certament, sempre he manifestat que els grups eco
logistes alguna cosa aporten. Sempre aporten alguna cosa, 
encara que de vegades surtin amb un ciri trencat. I crec que 
és quan es fan més mal a eBs mateixos. 

Tots estam contents. Tots estam d 'acord en la neces
sitat d'aconseguir posar en marxa un cert reciclatge, en les 
mateixes condicions que en els altres palsos del món. No 
som més inteHigents que els altres palsos del món. Hem 
creat aquesta consciencia. Posarem el reciclatge en marxa; 
posarem Son Reus en marxa. Perque el prioritari és l'elimi-

nació del fems . A Mallorca n'hi ha molt que esta incon
trolat. I així, tots contents. Carai, que és de "guapo". 

Ha dit una cosa molt curiosa. Es necessitara 
l'ajuda de l' Administració; els ajuntaments no ho poden 
fer; tots volen reciclatge ... Pero, i a les altres administra
cions, d 'on els vénen, els duros, del cel? No és així. 
Haurem de dir als ciutadans de les nostres iBes que 
costara, el reciclatge. 1 haurem de veure si els productes 
reciclats tenen una acceptació en el mercat. Si tenen 
acceptació en el mercat, per ventura amb una petita 
subvenció es podra posar en marxa. Haurem de dir als 
ciutadans el cost d'aixo; que en lloc de fer carreteres i 
autopistes farem reciclatge. Jo crec que tenim l'obligació 
d 'explicar seriosament als ciutadans aixo que volem fer. 

I vull fer un petit comentari sobre el redimen
sionament de la planta. És necessari posar en marxa el 
reciclatge, perque si aconseguim reciclar aquest 10, 15, 
20 o 30%, tal vegada ens podra absorbir l'increment de 
fems que produlm cadascun de nosaltres, que és sempre 
superior a aquests tants per cent que podem reciclar. Per 
aixo, crec que es poden casar perfectament els dos objec
tius i solucionar d'una vegada, des de l'any 1979 01980, 
el problema de l'eliminació del fems que produ'im, que 
no hem d'oblidar. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Verger. 

Acabat el debat, passarem a la votació. 1 entenc 
que podríem votar separadament el punt primer, des
prés el punt segon, i la resta de punts (3, 4, 5 i 6), en 
conjunt. 

Votarem en primer lloc el primer punt. 

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

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

Abstencions? No n 'hi ha. 

S vots a favor; 53 en contra; cap abstendó. 
Queda rebutjat el punt primer. 

Passam a la votació del punt segon. 

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

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

Abstencions? No n'hi ha. 
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28 vots a favor; 30 en contra; cap abstenció. Queda 
rebutjat el punt segon. 

Passam a la votació deIs punts 3, 4 i 5. 

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

Queden aprovats per unanimitat els punts 3, 4 i 5. 

1 passam a la votació del punt sise. 

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

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

Abstencions? No n'hi ha. 

28 vots a favor; 30 en contra. Queda rebutjat el punt 
sise. 

III) InterpeHació RGE núm. 4584/92, presentada 
pel Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa a política del 
Govern de la CAIB davant els problemes de finallf;ament de 
les corporacions locals. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que cor
respon a la interpeHació 4584/92, presentada pel Grup Parla
mentari PSM-EEM, relativa a política del Govern de la 
Comunitat davant els problemes de finan<;ament de les cor
poracions locals. Té la paraula, pel grup proposant, el Dipu
tat Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Hem parlat d 'un tema que afectava molt directament 
els ajuntaments i continuam amb aquesta qüestió, que afecta 
un tema candent, com a mínim, per a la gent que segueix la 
política municipal. És l'evolució de les finances des deIs 
darre.rs cinc anys. Hi comen<;a a haver estudis seriosos que 
posen en evidencia ¡'actual sistema de fil1an~amentJoca l , que 
ha comportat una greu disminució de la capacitat fjnancera 
municipal. A la vegac1a, es nota una forta reducció de la 
inversió municipal i un increment paral-lel deIs niveJls d'en
deutament. 

Tot i aquestes mancances pressupostaries, l'Admi
nistració local -i quan parlam d'administració local moltes 
vegades ens pocllíem refer ir també als conseUs insulars, pero 
més al ajuntaments-, com a nivell de govern que rep més 
intensament la demanda social ha estat suportant una calTe
ga acldicionaL corresponent a despe es que per Ja seva natura
lesa pertocarien a altres admini tracioJl . 

Per aItra banda, l'aplicació del nou marc de 
finan<;ament, que és la Llei reguladora deIs habitatges 
locals, que plantejava un objectiu constitucional de dotar 
de mitjans economics suficients les corporacions locals, 
no es pot qualificar de positíva. Aquest és el marc on 
hem de situar aquesta problematica. Per una banda, 
assumpció de noves funcions (ensenyament, sanitat, 
serveis socials, cultura, joventut, esports, foment de 
1 ocupació, protecció del medi ambient, arxiu , mu eu 
etc.) que no serien d 'estricta competencia municipal la 
des pesa supletoria de la qual s ha estimat que suposa al 
voltant del 15% del pressupost de finan~ament de les 
corporacions locals. A la vegada, hem de destacar el pes 
de la inversió pública realitzada per les corporacions 
locals, que s'estima entorn del 36%, davant un 26% de 
l'Estat i un 38% de les comunitats autonomes. Les xifres 
bailen d'unes comunitats a unes altres. Aquestes són 
xifres que jo tenc a nivell estatal. 

Aquesta assumpció de funcions sovint s'ha inici
at mitjan<;ant convenis de coHaboració amb comunitats 
autonomes, amb l' Administració de l'Estat, diputacions 
i, en el nostre cas, consells insulars. Parlam de treball 
familiar, de menjadors de tercera edat, poliesportius, etc. 
Pero s'ha donat el fet que aquestes institucions 
col·laboradores no han anat actualitzant la seva aportaci
Ó, i els ajuntaments han hagut d'assumir els costs de 
l'augment de la inflació. 

Pel que fa a1s ingressos, la participació de l' Ad
ministració local en els ingressos tributaris de l'Estat ha 
baixat, segons les xifres que tenim, d'un 7'43% a I'any 
1983 a un 5'46% a l'any 1992. Aquí cal fer menció deis 
resultats de l'aplicació de la L1ei d'Hisendes Locals apro
vada a l'any 1988. Es preveia un augment considerable 
de recursos economics municipals a través de tres grans 
blocs d'ingressos. Per una part, participació en els im
posts estatals, mitjan<;ant el Fons de Cooperació Local. 
Segon, l'Impost sobre béns immobles. 1 tercer, l'Impost 
sobre activitats economiques. Aquests havien de ser els 
tres grans blocs de finan<;ament, completats, evi
dentment, per les taxes municipals. 

Sobre el primer concepte, el Fons de Coopera
ció Local, el Govern espanyol no va dubtar a incomplir 
la Llei d'Hisendes Locals pel que fa a l'aplicació del 
mecanisme de liquidació de les participacions de 1990 i 
1991, que donava un resultat molt superior al que havia 
estimat el Ministeri d'Hisenda. Les previsions de La Fe
deració espanyola de municipis han estimat en 110.000 
milions de pessetes el que varen deixar d 'ingressar en un 
principi les corporacions locals, de les quals es va pagar 
posteriorment, amb una negociació amb el ministeri, en
torn a un 40 o un 50%. De les xifres que han sortit a la 
premsa, Palma havia de cobrar, per aquests anys, al 
voltant de 1.000 milions de pessetes; i la liquidació pen
sam que va pujar a uns 428 milions, aproximadament. Li 
puc parlar, per exemple, de Campanet, que havia previst 
que al 1991 cobraria 8 o 9 milions de pessetes i que ha 
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tengut una liquidació de 4.200.000. És a dir, que ens hem 
rnogut entre un 40 i un 50% . 

A part d'aixo, els pressuposts generals de l'Estat de 
1992 modificaren també aquests aspectes de la Llei d'Hisen
des Locals, adequant-Ios a aquestes noves liquidacions, per tal 
que fossin més acceptables per al ministerio 

En relació als altres dos conceptes, l'Impost de béns 
irnmobles i I'Impost d'activitats economiques, s'ha de dir que 
en relació al primer no s'han revisat els valors cadastrals. 1 
aquí voldríem ja fer una primera denúncia, que sera objecte 
de moció, del caotic funcionament del Centre de Gestió Ca
dastral, un organisme que té les competencies assumides o 
delegades per molts d'ajuntaments i que du una considerable 
demora en la revisió deIs cadastres -no parlem ja de la seva 
actualització o de la incorporació d 'altres de noves- i la cor
responent expedició de liquidacions en aquells municipis que 
li tenen delegada la gestió. 

No tenim xifres del comportament del Departament 
de gestió tributaria del Govern de les Illes Balears. Hem 
sol·licitat documentació referida al nombre de liquidacions 
que s'han presentat per fer un poc de seguiment deIs resul
tats d 'aquest departament, que es va implantar al 1992 per 
primera vegada. Encara no coneixem les xifres, pero ens 
imaginam que els resultats no són gaire favorables. En tot 
cas, ens agradaría que se'ns corregís. 

Pel que fa a l'Impost d'activitats economiques, al 
final hem de reconeixer que només ha estat negoci per a les 
diputacions. En el nostre cas, ha estat negoci per al Consell 
Insular de Mallorca que, segons les nostres estimacions, aug
mentara més d'un 100% la recaptació pel que feia a la lli
cencia fiscal. 

En resum, hem de dir que la fiscalitat local ha tocat 
fons o ha tocat sostre -com li vulguin dir- ja sigui perque 
molts d'ajuntaments han utilitzat al maxim les possibilitats 
de la llei, incrementant el tipus, o perque ha crescut la con
testació provocada per la pressió fiscal (1m post de béns 
immobles, rAE, Canon de sanejament, aigua, recollida de 
fems, incineradora) completada amb tota la imposició estatal. 

1 finalment, que tal vegada sera el que ens afectara 
més concretament pel que fa a la moció subsegüent, hem de 
fer esment de la participació en els recursos de la Comunitat 
Autonoma. L'article 39.2 de la Llei d'Hisendes Locals esta
blia que les corporacions locals havien de participar en els 
ingressos i els recursos de les comunitats autonomes. La 
forma i quantia les ha de determinar una llei de cada parla
ment respectiu. Aquesta participació esta regulada a Andalu
sia, Aragó, Castella-La Manxa, Castella-Lleó, Extremadura, 
Galícia, Madrid i Múrcia, segons dades de 1991. No sabem 
si al llarg de 1992 hi ha hagut més comunitats autonomes 
que han legislat sobre el tema. A Balears no s'ha creat. En 
diferents ocasions hem parlat de la possibilitat de creació 
d'un fons de cooperació municipal i s'ha desestimat. En 
alguna ocasió hem fet una petita incorporació mitjan~ant 

una es mena al pressupost; pero la veritat és que no esta 
regulada. 

Així i tot, la Federació d'Entitats Locals de les 
Illes Balears ha regulat, estudiant els pressuposts de 
1993, les transferencies a les entitats locals. EIs ajun
taments participaran amb transferencies corrents per 
una quantitat de 75.252.000 pessetes i amb transferen
cies de capital per 709.951.283 pessetes. Els consells 
participen amb 602 milions de transferencies corrents i 
1.310.843.000 de transferencies de capital. 

S'ha de dir, pero, que aquestes transferencies, 
en la majoria deIs casos i sense generalitzar amb totes les 
conselleries, es distribueixen amb total discrecionalitat 
per part del Govern, sense ajustar-se a criteris de plani
ficació general, sinó a compromisos partidistes o electo
ralistes. Afegim-hi, a tot aquest quadre, el descens de les 
aportacions que han fet els consells insulars en els plans 
d'obres i serveis i en els plans d'equipaments esportius, 
també marcades per l'afinitat política deIs ajuntaments, 
i tendrem el diagnostic de la situació economica de la 
majoria d'entitats locals. Una situació financera preocu
pant, amb un nivell de serveis que va augmentant dia a 
dia, després d'haver adquirit uns compromisos amb la 
societat als quals aviat no es podra fer front. 1mpossibili
tat deIs ajuntaments d'augmentar la pressió fiscal a 
merce de la discrecionalitat del Govern i els consells 
quant a la recepció de les subvencions. Una situació a la 
qual aquest Parlament no pot girar l'esquena. 1 pensam 
que després d'un contrast d'opinions entre el Govern i 
els distints grups parlamentaris hi haura d 'haver unes 
mocions que, per una part, només podran instar el Go
vern de l'Estat a regular un poc aquestes intencions de 
complir aquell objectiu que les entitats locals participin 
amb un 25% de recursos públics totals i, per una altra, 
instar el Govern a acabar i regular la discrecionalitat de 
les subvencions, per tal que els ajuntaments puguin 
planificar els seus pressuposts i sapiguen a que s'han 
d'atenir. Moltes gracies. 

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. 
Presiden! en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sampol. 

Té la paraula el representant del Govern, el Sr. 
Forcades. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOM1A 1 H1-
SENDA (Alexandre Forcades i Juan): 

Gracies, Sra. Presidenta. 

Jo pens que estam en un moment de la legisla
tura del Parlament del regne d'Espanya en que, amb 
tota sinceritat, no crec que Ji pugui correspondre amb 
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actuacions immediates, pero ja que voste interpel'la, almenys 
parlarem amb veu alta i li direm el que pensam i en que 
díscrepam, per veure si guanyam temps. 

Jo crec que, d'entrada, no trobaran cap col'laboracíó 
per afegir damunt el banyat. Encara que podem tenir parau
les de comprensió, en general, degut a la iníciació a l'any 
1985 o 1986 d'una nova etapa de presa d'atencíó de les hí
sendes locals, perque hi havia problemes més priorítaris, i 
que podríem dír que s'ha fet un esfor~ teoric, i que és mas
sa prest per treure conclusions del plantejament pressupostari 
de finan<;ament amb els nous imposts, les xifres canten i 
difícilment seria rendible entrar en una diml.mica de discus
sió de la bondat de les seves xifres, perque el panorama que 
voste ha descrit és aquesto 

Pero hi ha un panorama més important, que és el 
que ens preocupa, que afecta qualsevol administració del 
regne d'Espanya, de qualsevol nivell (Govern central, auto
nomies, diputacions, consells insulars, ajuntaments), d'Euro
pa i del món. Aixo no funciona. Crec que és important saber 
que aquest tema no funciona i que, encara que anem amb 
bona fe i puguem coincidir amb la falta de finan<;ament, 
aquest tema s'ha de reinventar. El mateix Govern central ha 
fet les seves enquestes, publicades, on hi ha una coincidencia 
del 98% deis enquestats en els següents punts: Que tenim 
una imatge poc agil, que es produeixen lentitud s alarmants 
per als ciutadans, retards, una gran infrautilització deis recur
sos humans, que hi ha una necessitat de canviar les lleis -
comen~ant per la Llei de Funció Pública-, etc. 

Així, si no hi ha una gran revolució -una gran pe
res troika- a nivell mundial en les administracions, crec que 
vendra una revolució com la que hi ha hagut en el tema 
fiscal i, realment, la qüestió pot ser molt greu. Jo no crec que 
el problema sigui culpa deis funcionaris, d'enfocar les coses 
amb una ideologia progressista o conservadora; jo cree que 
el sistema falla radicalment i que ha de canviar. Tenim, en 
aquest moment, el cas d 'Italia, que ha arribat a uns extrems 
en que fa falta canviar completament. 

Davant aquesta situació, tenint en compte -com 
voste ha dit- que és un marc constitucional i un marc que fa 
referencia al Parlament del regne d'Espanya, el partít que 
governa i el Partít Popular -per citar el meu partit- estan 
d'acord, en el seu programa electoral, a canviar radicalment 
el sistema. Ahir mateix, el ministre d'Administracions Públi
ques va parlar del Llibre blanc, va parlar del pacte autono
mic, del pacte municipal. El nostre partit, en el seu programa 
E' lectoral . parla d'una reforma radical del sistema fiscal que 
fa referencia a les administracions locals. 1 jo pens que, en 
aquests moments, intentar articular res, o intentar defensar
nos, seria perdre el temps si no reconeixem que hi ha d'haver 
un canvi mundial i radical dins el nostre regne d'Espanya, 
que s'ha de concretar amb les eleccions. 1 en el tema de 
l'economia passa el mateix; hi ha un sentiment general, amb 
distints enfocaments segons els partits, que el tema laboral, 
per exemple, s'ha de canviar. 1 dir que s'ha de canviar no 
pressuposa un criteri ni progressista ni conservador, sinó que 

hi ha la consciencia que ens trobam ( ... ) deis sistemes 
que imperen a Europa i que aquests sistemes no són 
productius, ni eficients ni generen competitivitat. 1 quan 
deim que s'ha de canviar el sistema laboral, també hem 
de canviar el sistema de lliure mercat; perque tal vegada 
les empreses també tenen moltes coses a canviar. 

Jo vull fer aquesta declaració perque som com
pletament esceptic davant l'intent de fer res que sigui 
afegir damunt el banyat, excepte si ens posam d'acord 
sobre la manera com actuar. 

1 fent una passa més i repetint que ens convé no 
menysprear i fer una certa an:Hisi del que ha passat amb 
els ímposts nous, del que passa amb el primer exercici 
comptable que es rendid amb el nou sistema pressupos
tari d'hisendes locals que s'ha modernitzat, amb l'IBI, 
amb l'IAE, etc., pens que nosaltres podem aventurar 
algunes idees de com podríem anar. 

Jo discrep radicalment d'aquesta visió que voste 
ha donat, de tipus subjectiu. No hi ha dubte que en 
qualsevol actuació hi ha la corba de Gauss i que, en con
seqüencia, voste pot trobar actuacions bonÍssimes i 
actuacions subjectives. Pero jo li puc dir que dins el 
pressupost que analitzam, 1992, hi ha hagut 4.000 mili
ons de pessetes d'actuacions de distintes conselleries en 
els municipis. Aleshores, jo entenc que hi ha hagut crÍte
ris objectius i que hi pot haver criteris subjectius; la gent 
s'equivoca, fa les coses mal fetes. Per tant, jo discrep que 
en aquest moment hi hagi altra solució que anal' de la 
forma que anam; és a dir, amb actuacions que vénen 
emmarcades, per exemple, amb un pla d'embeIliment, 
amb un pla de sanejament, amb un pla de depuradores, 
etc. 

L'altra solució seria que a les tres administraci
ons, els tres nivells d'administració que hi ha a la nostra 
autonomia, amb oc asió de la discussió pressupostaria, el 
Parlament, que és el representant del poble, triés, com 
a conseqüencia d'aquesta coordinació deis projectes 
importants deIs ajuntaments i deIs consells insulars, 
quins criterís prioritaris amb caracter municipal haurien 
d'estar inclosos en els pressuposts de la Comunitat, amb 
un compromís de participació de finan~ament deis tres 
nivells d'actuació. 

En conseqüencia, de la teorització que feim 
actualment d'inversions 1i vull dir que o realment adqui
rim una cultura per al desenvolupament de la Llei d'Hi
sendes Locals, el Pla d'obres del Consell Insular, i la Llei 
de Pressuposts, i fixam unes prioritats, o difícilment mai 
no tendrem una actuació eficient deis pocs doblers que 
sempre hi ha, que són necessaris de centrar en temes 
que el Parlament, com a maxim representant del poble 
de les Balears, escoltant els distints nivells, vulgui in
cloure dins els pressuposts. Mentre no hi hagi aquest 
consens, sera molt difícil. Perque a mi les crítiques 
m'estimulen molt, pero hem arribat a un punt en que 
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hom ve aquí i sent uns comentaris que li fan pensar com 
l'oposició pot venir amb aquests contrasentits. El que no pot 
ser és que quan s'adopta una postura, cercant una eficacia i 
una eficiencia, es pugui dir que anam contra l'autonomia 
municipal o deIs consells insulars. L'oposició ha guanyat 
terreny i ens sap greu. Continuarem actuant molt tímida
ment -i escoltam el poble i els ajuntaments-, pero difícil
ment farem més passes de les que hem donat. Continuarem 
recollint resolucions i en qualsevol moment, a través d'una 
comissió, es podria fer un repas de tota la doctrina que ha 
acumulat el Parlament en distints debats sobre autonomia de 
sistemes de finan<;ament. Avui matí, quan jo em repassava 
el darrer debat sobre autonomia, amb les aportacions deIs 
diferents partits polítics, hi havia una certa doctrina del que 
podríem fer. No gos dir res més que el següent: O hi ha una 
agregació de voluntats i de projectes que culmina la Llei de 
Pressupost aprovada pel Parlament, on es prioritzin determi
nades actuacions de tipus municipal, insular i de govern, amb 
els compromisos de finan<;:ament o amb els d'aportació del 
deute de determinats ajuntaments o entitats locals; o no veig, 
en aquest moment, altre instrument possible. 

No deixarem, mentre, el ca mí que seguim. És a dir, 
que aquestes inversions que hi ha en el pressupost, amb el 
que a nosaltres ens afecta, són conseqüencia d'estudis. Com 
actuam? Des de l'estudi damunt el Pla. Se'n pot discutir l'efi
ciencia, la bondat. Es poden fixar unes prioritats, uns eixos. 
Sobre els temes d'es Raiguer, d'ajuntaments com Campos, sa 
Pobla, Arta, es fan uns estudis objectius. 

Per tant, jo vull recollir de la seva intervenció que 
estam al final d 'una etapa no satisfactoria, que el Govern a 
qui ha tocat governar ha fet coses (ha intentat modernitzar 
els ajuntaments, ha intentat establir un sistema fiscal, ha 
intentat fer una llei nova, etc.). És un tema que s'ha d'analit
zar. I jo cree que tant el Partit Popular com el Partit Socia
lista pensen que aixo no funciona; i ho deim amb tota humi
litat, perque creim que no funciona enlloco Estam en una 
etapa de la nostra modernitat en que s'ha de reinventar 
l'administració. I ho deim tenint en compte que creim en 
l'Administració, creim en el Govern municipal, en el regio
nal i en l'estatal; creim en la igualtat d'oportunitats. Pero hi 
ha vegades en que s'ha de fer una autentica perestroika. 

I dins aquest ordre de coses, tampoc no puc acceptar 
la seva posició. No tenim dades. A la Conselleria d'Economia 
i Hisenda utilitzam el seu servei de recaptació, que ha nascut 
per recaptar els seus impostos -i prou feina té amb el canon 
ara- i per al seu servici d'inspecció, que ofereix una 
col·laboració fonamental per equilibrar els pressuposts deIs 
ajuntaments. I té 43 convenis de recaptació, de gestió tribu
taria de l'IBI, i d'oferta de la inspecció de l'IAE. Per tant, 
qui ha de jutjar aquesta actuació que, a més, els dóna una 
seguretat, són els ajuntaments. De manera que aquest és un 
tipus d'actuació que fa la Conselleria d'Hisenda. 

Resumint, no hem d'afegir damunt el banyat. Ens 
hem de plantejar una reforma radical de l' Administració 
local autonomica i del regne d'Espanya. Hem de pensar que 

hi haura eleccions i que és important que qui guanyi 
presenti una autentica alternativa; i em consta que tots 
dos la tenen. Ahir es va parlar d'un llibre blanc; s'ha 
parlat de finan<;:ament único A vegades ens costa definir 
que és el finan<;ament único Avui matÍ he llegit una 
intervenció, de fa un parell de mesos, de Mateu Morro 
i els la recoman, perque defineix perfectament, amb un 
altre llenguatge, el que és l'administració única, que no 
té cap sentiment de tipus franquista. M'espanta pensar 
que aquí hi ha nervis i que -com deia algú- no hi haura 
vertadera democracia a Espanya fins que passi el Partit 
Socialista pel poder i el Partit Socialista surti del poder 
amb la mateixa elegancia amb que ho va fer l'UCD. 
Perque ahir va sortir per la televisió Egaray -que no és 
el nou ministre- i va dir, per criticar l'administració 
única, que és una cosa franquista caciquil. I jo ja no sé 
on som; hi ha molts de nervis. 

De cara a les inversions. Pressupost de l'Estat o 
vigilancia d'aquests estudis. De cara a la despesa corrent 
-i acabaré- hi ha una oferta feta als ajuntaments i als 
municipis d'agafar determinades competencies de les 
que vos te ha citat i intentar repartir-les entre els nostres 
tres nivells d'administració: Govern autonom, Consell 
Insular i ajuntaments. I a partir d'aquí veure quins 
doblers hi ha en el pressupost a les tres comunitats i 
actuar racionalment. He contestat la seva interpel-lació 
de la manera que pensam. Moltes gracies, Sr. President. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. 

Per fixar la posició, Grup Parlamentari MIXT, 
té la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

Estam davant d'una interpeHació del Grup 
PSM-EEM sobre la política del Govern davant els pro
blemes de finan<;:ament de les corporacions locals. I hem 
de dir que, en principi, compartim els motius d'aquesta 
interpel-lació que ha exposat el Grup PSM-EEM, per
que és indubtable que hi ha una greu situació economi
ca a les corporacions locals, que tenen una creixent 
assumpció de serveis i funcions socials basiques; que les 
disposicions legislatives afecten les hisendes locals i el 
sistema impositiu; i que, si no hi ha una manca de coor
dinació, tal vegada és insuficient, entre els nivells insti
tucionals de l'Administració central, autonomica i local. 

Dit aixo, he de dir també que faria algunes 
matisacions, després d'escoltar l'exposició o, millor dit, 
la interpel-lació, del Sr. Sampol, que no van contra cap 
d'aquests motius -perque ja he dit abans que es compar-
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tien-. Pero és un poc perillós, segons des de quina optica es 
mira, ja que se li pot donar un sentit o un altre, quan diu 
que, per exemple, els ajuntaments han fet front a algunes 
despeses que no els corresponien.l, d'alguna manera, s'ha dit 
que els consells o les diputacions han estat els únics benefici
aris amb aquest Impost d'activitats economiques, com si 
fossin els consells insulars els que fessin deixament d'algunes 
d 'aquestes des peses que, en realitat, han d'atendre -segons la 
seva versió, o segons jo he entes- els ajuntaments. Jo tenc 
experiencia des d'un consell insular, som sensible al que ha 
di t de l' Administració de les corporacions locals més prope
res al ciutada -com són els ajuntaments-, que aguanten una 
pressió i que han de fer front a mol tes coses de les quals les 
al tres administracions estan més llunyanes-, pero és indubta
ble que els consells insulars no nomé.s ajuden, sinó que, 
moltes vegades, assumeixen moltes despeses deIs ajuntaments. 
I si no és així, almanco les avancen. Aquesta és l'experiencia 
que he viscut des del Consell Insular d'Eivissa i que es viu 
actualment. A les comissions a les quals assistesc hem tengut 
oportunitat de veure-ho. 

Per tant, aquestes són unes matisacions que vull fer. 
I no hem d'anar mai a una política o a una exposició d'ajun
taments versus consells, perque podria ser perillosa. De totes 
maneres, els ajuntaments tenen dret a participar tal com toca 
en els recursos de la Comunitat Autonoma i fa falta aquesta 
coordinació que vostes han posat dins els motius -i que com
partim- entre les administracions en els diferents nivells 
institucionals. 

També hem escoltat molt atentament el Sr. Forca
des. Si no l 'hem entes malament, ha reconegut una lentitud 
i una falta d'efidcia en aquest aspecte de l'Administració en 
general per causes que afecten no només la nostra comuní
tat, sinó -com ell diu sempre- tot el regne d'Espanya. I ha fet 
menció que ahír varem poder escoltar el debat del Senat, on 
els uns propasen un llibre blanc municipal, els altres, una 
administració única, i sembla que, segons ha dit el Govern, 
s'esta un poc a l'expectativa per veure com acaba tot aixo 
per pronunciar-se al respecte o prendre unes actuacions. 

No obstant aixo -i perdoni, Sr. President, tot d'una 
acab- ha donat i avane;at ja algunes solucions per al nostre 
cas concret, que és una comunitat autonoma on, d'alguna 
manera, conflueixen tres administracions. I crec que aquestes 
idees de consensuar dins els pressuposts generals de la Co
munitat Autonoma pot ser -no diré 1'0u de Colón, perque 
no és gaire escaient- una idea que podríem compartir. I dít 
aixo i recollides les dues postures, com sempre, el nostre 
grup esta a l'espera per saber si hi haura una moció subse
güent i en quins termes esta plantejada; perque si es refereix 
a arreglar aquests motius de preocupació que han motivat la 
interpe¡.[ació, crec que fins i tot el Govern, o el grup majori
tari que li dóna suport, haura de dir sí a la moció que vos
tes ja donen a entendre que poden presentar amb aquesta 
interpeHació. Per tant, estam a l'espera d'aquesta moció per 
adoptar una postura definitiva. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. 

Grup Parlamentari SOCIALISTA. Sr. Valencia
no, té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. 

Quan parlam d 'una millora deIs serveis per als 
ciutadans sempre, en darrera instancia, l'administració 
que té el tracte més directe amb la gent és l'ajuntament. 
Els ajuntaments s'encarreguen de ( ... ) d'aigües, de posar 
en marxa programes distints d'atenció, de prestació per
sonal dirigida directament a les persones. Jo no faré una 
relació, com ha fet el Sr. Sampol, exhaustiva de les fei
nes que, cada dia més, fan els nostres ajuntaments. Jo 
crec que aixo ha ten en clar tots els grups parlamentaris. 
EIs ciutadans exigeixen més als seus municipis. 

1, com a contrapartida, logicament, les corpora
cions locals, les administracions, necessiten incrementar 
els seu s recursos i els seus ingressos. I aixo, Srs. Dipu
tats, es pot solucionar de dues maneres. O bé els ajun
taments incrementen el seu impost, amb la qual cosa 
recapten més, o bé hi ha d'haver una transferencia per 
part d'altres administracions als ajuntaments per com
pensar aquest feto 

Jo, Srs. Diputats, no entraré en les discussions 
que en aquests moments té ( ... ) amb l'Administració 
central, i tampoc no entraré en el que s'ha dit de si fa 
falta o no canviar l' Administració espanyola o no. Si hi 
ha dues alternatives o no hi ha dues alternatives. Jo vull 
recordar que en el debat de les autonomies que hi va 
haver ahir al Senat a les propostes de resolució del Grup 
Parlamentari POPULAR es va oblidar, logicament, de 
l'administració única; va sortir per la porta lateral i no 
es va debatre. 

Ens centrarem en el cas de la nostra comunitat, 
des d 'un punt de vista estrictament autonomic. El Sr. 
Sampol ens ha llegit tota una relació de comunitats 
autonomes, de distint color polític, que donen un su
port, a fons perdut, per finane;ar els municipis. 

I ahir mateix, des d'aquesta tribuna, el president 
de la Comunitat Autonoma va dir que els ajuntaments 
han fet un esfore; digne d'agrair. Com pode m veure, 
bones paraules; han fet un esfor<;, i aixo és digne d'a
grair. Es digne d'agrair i també és digne de rebre su
port. Quin tipus de suport? Logicament, suport econo
mico Per que, Srs. Diputats, jo crec que convé que co
mencem a parlar clarament i ens centrem en aquesta 
comunitat autonoma? Aquí podem parlar de coses 
mundials, podem parlar d'Italia i de molts de !locs, 
pero, que passa en aquesta comunitat auto noma? És que 
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aquesta comunitat autónoma no pot donar un suport con
cret, financer, als nostres municipis? Legalment, ha pot fer. 
podem llegir l'Estatut d'Autonomia, la Llei de Bases de 
Regim Local, on diu que "la Comunitat Autónoma donara 
cooperació i assistencia actives als municipis perque puguin 
dur a terme l'efica~ compliment de les seves tasques". Per 
tant, a Balears, el Govern de la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears, que ha fet en aquest sentit? Quina disposició 
tenim aquí per donar suport financer als nostres ajunta
ments? Aquesta és la pregunta que hem de fer avui aquí, a 
Balears. Quina ajuda, quin suport concret? No n'hi ha cap. 
Molt bones paraules. Fins i tot es va aprovar una esmena al 
1991 de la creació d'un fons de cooperació municipal. Se'n 
parlava molt, peró a l'hora de la veritat l'únic que hi ha, Srs. 
Diputats, són agraiments. 

10 VUll recordar que el Grup Parlamentari SOCIA
LlST A va presentar en aquesta cambra una proposició de 
llei, concreta i precisa, per millorar el finan~ament deis nos
tres ajuntaments. Que va passar? Que el Govern de la Co
munitat Autónoma ni tan sois la va valer debatre; la va vetar. 
la ho veuen vostes: Ahir moltes glosses, molt d'agralment, 
pero a l'hora de la veritat els duros sempre estan ben aferrats 
dins la butxaca. 

Ahir, en el debat de les autonomies en el Senat, el 
ministre Eguiagaray parlava de la cessió del 15% a les comu
nitats autónomes. I jo, Srs. Diputats, gos plantejar-Ios una 
qüestió: Per que la Comunitat Autónoma de les Illes Balears 
no pot fer un esfor~ solidari i quan arribi aquest 15% trans
ferir-ne una part als ajuntaments? Moltes gracies, Sr. Presi
dento 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Valenciano. 

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

LA SRA. SALOM I COLL: 

Gracies, Sr. President. 

De tot el que hem dit aquí avui horabaixa, pens que 
és cIar que tot se centra en el títol vuite de la Constitució 
Espanyola: L'organització territorial del nostre estat. El 
desenvolupament d'aquest títol de la Constitució conduira 
a una organització territorial i administrativa del nostre estat, 
que no ha acabat encara i que entenc que encara esta molt 
endarrerida. 

L'articIe 137 diu, textualment: "L'Estat s'organitzara 
territorialment en municipis, en províncies i en les comuni
tats autónomes que es constitueixin. Totes aquestes entitats 
gaudeixen d'autonomia per a la gestió deis interessos respec
tius". De tot aquest procés de desconcentració i descentralit
zació de l'Estat, resulta evident que és la part deIs municipis 
la que es troba més endarrerida. És evident que els ajunta
ments tenen seriosos problemes de finan~ament. I aixó és 

així perque els ingressos de que disposen els ajunta
ments no són suficients per fer front a un caramull de 
millo res que han intentat fer els distints municipis (in
fraestructures, millora de serveis). 1 aquests ingressos no 
són suficients, evidentment, per una manca de finan~a
ment per part de l'Administració central, que és la que 
cobra la major part deis imposts. Tant és així, que la 
mateixa Administració central reconeix aquesta mancan
~a, i proposa sotmetre a debat per part deis poders 
públics les bases de la política de les próximes decades 
en temes de política local, dins el qual es tractaran, 
entre altres qüestions, la descentralització de competen
cies, la revisió del sistema de finan~aments locals, i els 
problemes de dimensionament deIs distints municipis. És 
cIar que en aquesta qüestió el nostre govern, el Govern 
de la Comunitat Autónoma, i el Grup Parlamentari PP
UM, donara total suport a la necessitat d'aquest gran 
debat que pens que fa falta en el nostre país balear. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo 

Torn de replica. Sr. Sampol, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Comen~aré per ordre deis grups que han inter-
vengut. 

Sr. Vidal, li he de fer un acIariment. No he 
intentat en cap moment provocar un enfrontament entre 
consellS insulars i ajuntaments. Tal vegada m'ha inter
pretat malament quan he dit que si l'IAE havia de ser 
una de les solucions per als ajuntaments, en realitat ha 
frustrat totes les expectatives que hi havia, perque, en 
general, els ajuntaments no han recaptat el que tenien 
previsto L'únic que ha fet negoci a Balears, l'única insti
tució que realment augmentara els seus ingressos en 
concepte de recaptació de l'IAE, és el Consell Insular de 
Mallorca. Segons les meves dades augmentarala recap
tació més d'un 100% respecte al que va re captar al 1991 
per llicencia fiscal. 

També he dit que els consells insulars són ad
ministració local i que, com a conseqüencia, també 
pateixen aquesta manca de finan~ament i que han vist 
retallades les seves participacions en els plans d'obres i 
serveis, xarxes viaries locals, etc. 

El Sr. Valenciano ha fet una interven ció amb la 
qual hem d'estar d'acord, encara que la voldria matisar. 
EH diu que hi ha dos sistemes d'augmentar la font de 
finan~ament deIs ajuntaments: Incrementar els imposts, 
evidentment, i augmentar la participació en els recursos 
d 'altres institucions (Estat, comunitat autónoma, consells 
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insulars). Peró n'hi ha un tercer: Gestionar bé els recursos 
propis. Jo n'he parlat a la primera intervenció i ara ho vol
dría determinar. 

Quant al Sr. Forcades, jo cree que tots els grups 
coincidim amb ell quan diu que el sistema no funciona i que 
hi ha eI'haver un canvi de mentalitat a totes les institucions. 
Ara, des d'aquí, que podem fer? Evidentment, tal vegada 
només podem posar pegats foradats, com es diu en bon 
mallorquí; és a dir, no tenim solucions estructurals. Pero, 
dins les nostres possibilitats, que podem fer? Instar les insti
tucions superiors. Supós que ho farem, i que la Sra. Salom 
hi estara d'acord, per les paraules que ha pronunciat. Pero, 
a més, que podem fer? 

Pel que fa a les possibilitats de la Comunitat Auto
noma, hem de diferenciar les dues actuacions que té respecte 
deis municipis. Per una part, actuacions (plans per dinamit
zar un pla ele Mallorca, actuacions en materia de sanejament, 
plans de carreteres ... ) i accions de govern que repercuteixen 
favorablement damunt el municipi; per una altra, subvenci
ons, és a dir, transferencies corrents i transferencies de capi
tal. A aixó em referia quan he parlat de criteris subjectius i 
voste m'ha replicat que es fa amb criteris objectius. Bé, jo 
només li'n posaré un exemple, perque tenim poc temps: Les 
subvencions de la Conselleria Adjunta a la Presidencia en 
materia de Policia local; jo afirm -i aquí tenc les xifres de 
1991 i 1992- que hi ha una total discriminació d'alguns ajun
taments. Al 1992, Santa Maria, Vilafranca, Arta, Puigpu
nyent no han tengut cap subvenció. Li parl d'ajuntaments 
independents o del nostre color polític, que és el que ens 
afecta. Campanet, 150.000 pessetes. Subvencions: 1 milió, 
600.000, 700.000, 500.000, 800.000. Al 1991, exactament 
igual. Vilafranca, discriminada. Campanet, 150.000 pessetes. 

Convenis amb els ajuntaments. Quins convenis s'han 
signat, i amb quins criteris? Escolti la resposta, que és per 
llogar-hi cadiretes: IIComo contestación a la pregunta parla
mentaria número 86/93 se ha concedido una subvención al 
ayuntamiento de sa Pobla de 15 millones de pesetas, y otra al 
ayuntamiento de Manacor, de 10 millones de pesetas. Estas 
subvenciones no han sido ofrecidas a ningún ayuntamiento y 
se olorgan previa solicitud de los interesados y teniendo en 
cuenta las necesidades expuestas y las posibilidades económi
cas de la Comunidad ll

• Aquí hi ha dos ajuntaments, d'un 
color polític determinat, que tenen unes necessitats i el Go
vern estima que aquestes necessitats estan per damunt totes 
les necessitats deIs altres ajuntaments, i perque té disponibili
tat economica els dóna aquesta subvenció. Aixo és discrecio
nalitat, i és el que s'hauria d'intentar corregir. 

Jo estic d'acord amb el fet que aquestes voluntats 
s'haurien de concretar en els pressuposts. Com? Amb uns 
plans fina listes , després que els ajuntaments i els consells 
insulars vegin quines són les necessitats prioritiries. Pero les 
subvencions no finalistes necessiten una regulació, Sr. Forca
des. Aixo no es pot admetre. Jo agaf unes paraules que pro
nunciava ah ir el Sr. Cañellas quan va dir que no miren color 
político No mirin el color polític j regulin les subvencions. 

I com s'han de regular aquestes subvencions? S'han de 
regular per lIei, com diu l'article 39.2 de la Llei d'Hisen
des Locals, amb uns criteris, amb participació de tributs, 
mitjan~ant una llei que establira els criteris de d.1cul de 
la participació i distribució entre les entitats. Establiran 
la base que fixanlla quantia i no tendran caracter fina
lista. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Sampol, per favor. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Em queda mig minut, Sr. President. 

Jo no he dit que augmentin els recursos. Per 
exemple, aquestes subvencions que pugen a 800 milions 
de pessetes, que es distribueixin amb uns criteris; tal 
vegada regulats per lIei. Nosaltres entenem que aquest és 
el camÍ. 

I el segon camí és el tema de millorar els re
cursos propis deis ajuntaments. El recurs de les admi
nistracions sempre és augmentar els imposts, quan n'hi 
ha un altre: Actualitzar els padrons, incorporar les altes 
áixí com es produeixen. 1 aixo significa l'existencia 
d'uns departaments de gestió tributaria que funcionin. 
Aquí és on jo criticava el Centre de Gestió Catastral i 
deia que no en tenia dad es del funcionament. 1 cree que 
és on podem instar aquesta via d'actualitzar padrons i 
incorporar altes, perque és una manera, tal vegada, per 
no haver d'augmentar els imposts. La tercera via que jo 
explicava al Sr. Valenciano. 

Esperem que aquesta interpel-lació, que donara 
lloc a una moció -que no dubtin que sera en pla positiu
serveixi per a alguna cosa. No per fer una revolució dins 
el sistema de l' Administració local; pero, com a mínim, 
per fer una passa endavant. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. 

Contrareplica. Sr. Forcades, té la paraula. 

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

Jo voldria resumir, Sr. Sampol, que si bé nosal
tres no hem fet regulacions de fons de cooperació, en
ten e que pel que fa referencia a actuacions municipals 
i subvencions, cree que amb la suma total -i li parl de 
4.000 milions de pessetes a l'any 1992, deIs quals en ten e 
84 per a Adjunta a Presidencia- hem complert amb 
l'obligació que tenim d'ajudar les administracions locals. 
1 una passa més que no podia donar és la que he apun-
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tat i que voste ha repetít molt bé pel que fa als pressuposts. 

En aquests moments tenim 32.000 unitats d'immo
bIes ocultes, que suposarien 2.000 milions de pessetes d'in
gressos per als ajuntaments. Que fa falta? Fa falta que els 
ajuntaments i aquest departament que voste ha citat, que 
estan d'acord, aconsegueixin pel que fa al cadastre -nosaltres 
en formam part i en ara hi ha un embull bastant fort perque 
han tret unes darreres ponencies tecniques en que no han 
tengut en compte el que hi ha amb area natural i, per tant, 
poden crear problemes traient coses d 'area natural amb 
caracter urba, etc.- i en nom deIs ajuntaments, la facultat 
inspectora. Per tant, és un tema al qual donarem suport, si 
voste el proposa. 

També li vull dir que supos que voste entén que 
aquest 15% , que no és corresponsabilitat fiscal ni és res, no 
són més doblers per a la Comunitat. És un simple transvasa
ment. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. 

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

IV) Proposició no de llei RGE núm. 4774/92, pre
sentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a pla 
director d'ordenació de l'oferta turística a l'illa de Mallor
ca. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, recomen<;a la sessió. 

Passam al quart punt de l'ordre del dia, que corres
pon a la proposició no de llei número 4774, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a pla director 
d'ordenació de l'oferta turística de l'illa de Mallorca. Té la 
paraula, pel grup proposant, el Diputat Sr. Pallicer. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

Vivim dins aquest món turístic de cada dia una 
competencia més forta; hi ha més competidors. 1 aixo fa que 
d'una manera o de l'altra nosaltres ens haguem de plantejar 
més seriosament el nostre futur. 

En principi, els competidors de cada una de les zones 
turístiques d'aquesta illa estaven situats en aquesta mateixa 
ílla. Després, més endavant, varen estar a Espanya, i després 
a la conca meditern'mia. Ara, degut a les facilitats que ha 
donat el transport públic, es troba a America central, i es pot 
dir que a tot el món. Avui en dia els paIsos més allunyats i 
més exotics són competidors d'aquestes illes. Basta anar a 
qualsevol fira turística internacional per comprovar que 
aquests palsos subdesenvolupats intenten, per tots els mit-

jans, fer del turisme aquesta panacea, un món salvador. 
1 aixÍ, podem concloure que el món sencer ja és un 
competidor turÍstic de les nostres illes. 

Per aixo, nosaltres tenim aquesta necessitat, ja 
acceptada per tothom, de canviar el model de creixe
ment d'aquesta illa. I quan dic canviar el model de crei
xement em referesc a canviar el model turÍstico 1 sense 
cap dubte, un deis instruments fonamentals a mig i llarg 
termini per fer-ho canviar és el Pla d'ordenació de 
I'oferta turística. 1 necessitam aquest pla perque les 
nostres zones estiguin ben ordenades, no hi hagi creixe
ments desorbitats, perque hi hagi unes proporcions 
adients entre els recursos paisatgístics, naturals i hu
manso Perque estigui tot racionalitzat en funció d'uns 
rendiments de cara en el futur. 

Aquest Parlament, dia 23 de febrer de 1989, va 
fer una encomana al Govern i a la Conselleria de Tu
risme de fer el Pla de l'ordenació de l'oferta turística, 
amb 24 criteris que l'emmarcaven i li assenyalaven el ca
mí. Ho va fer amb una pressa especial -perque no hi 
havia les directrius d'ordenació territorial- a través 
d'aquest pla sectorial que es pot aplicar, com molt bé 
diu la llei 8, en casos d'urgent necessitat. Ido bé, des del 
febrer de 1989 fins ara han passat més de quatre anys, 
i aquest POOT encara no ha sortit al carrer. I nosaltres 
aquí, evidentment, coneixent com coneixem que els 
experts en turisme necessiten una ordenació de l'oferta; 
sabent que el conseller de Turisme lIuita ferotgement 
per aconseguir aquesta regulació de l'oferta, ens hem 
d'aturar a pensar que si té una encomana del Parlament, 
té una voluntat perque creu en aquest pla de I'oferta 
turística, i després de quatre anys no surt, és perque 
alguna cosa passa. Hi ha unes contradiccions que consi
deram que han de ser aclarides; que és necessari que 
surtin a la llum i que, definitivament, surtí aquest PO
OT. Perque amb quatre anys hi ha temps no per treure 
un pla d'ordenació, sinó per fer senceres algunes zones 
turístiques. 

És veritat que a principis de l'any passat hi va 
haver un esborrany. 1 hi va haver un rebuig per part de 
la majoria de la societat mallorquina, de les forces eco
nomiques, social s i polítiques. Per sortir d'aquest impas 
es varen crear unes comissions, unes polítiques i unes 
tecniques, a fi d'arribar a uns acords, a uns assenti
ments, a un consens, per fer possible aquest pla que és 
tan important per al desenvolupament futur de les nos
tres illes. 

Sabem, per exemple, a través deIs membres de 
la comissió tecnica, les preguntes que ahir va contestar 
el Sr. Conseller. 1 sabem que la comissió política no 
s'ha reunit. Per tant, temem que aquell consens que hi 
havia al principi s'ha romput. 1 nosaltres demanam, amb 
aquesta proposició no de llei, que es recondueixi la 
situació primera, que s'arribi immediatament a un con-
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sens i que es dugui la norma a aquest Parlament per a l'apro
vació sobirana de tots els representants d'aquesta illa. 

Creim que si hi ha hagut normes importants en 
aquest Parlament -i en record algunes: La Llei d'Espais Natu
rals, la Llei de Normalització Lingüística ... - aquesta norma 
sectorial té una transcendencia d'igual importancia per al 
desenvolupament futur economic i social com la que puguin 
tenir les normes que abans he esmentat. 1, per tant, mereix 
ser aprovada per aquesta cambra; tenir el rang de llei, a fi 
d'evitar de cara al futur qualsevol tipus d'impugnació o qual
sevol llacuna que hi pogués haver si s'aprova aquest POOT 
mitjan~ant un decreto 

També demanam que dins la norma del POOT hi 
hagi unes mesures cautelars a desenvolupar a través d'una 
suspensió de planejament per intentar evitar la inviabilitat 
del futur pla. Hi ha hagut experiencies en les quals per pro
blemes de qüestions urbanístiques no s'han pogut desenvo
lupar, de la manera adient, plans concrets. 

És veritat que en aquests moments se'm pot dir que 
no hi ha una pressió inversora forta, com hi ha hagut en 
altres moments, i que tal vegada aixo permetria no fer-ho. 
Pero estic en condicions ele dir-los, Sres. i Srs. Diputats, que 
aixo no és totalment cert. Sempre hi ha -i ho dic amb co
neixement de causa- en els mercats internacional s deIs do
blers aquest hot money, aquests doblers que cerca no només 
inversions a curt termini, especulatives, sinó també inver
sions, a mig i llarg termini, que siguin bones i que tenguin 
uns rendiments de cara al futur. 

Per aixo pensam que serien adequades aquestes nor
mes cautelars. 1 també perque estam dins Europa i hem de 
donar seguretat als ciutadans d'Europa que ens visiten, als 
residents i als inversors. A vegades no entenen la inseguretat 
jurídica en que es mouen. No entenen l'entramat d'aquestes 
illes, i creim que és ben hora que aquestes qüestions quedin 
ciares per poder aprofitar-nos d'uns capitals selectius que, 
d'una manera qualitativa, intentin crear una major riquesa a 
les nos tres illes. 

Tampoc no podem deixar de parlar de Menorca, 
Eivissa i Formentera, que també presenten problemes simi
lars als de Mallorca i necessiten urgentment l'elaboració del 
POOT. Evidentment, ja sera molt més facil, perque hi hau
ra hagut l' experiencia del que s 'ha fet fins ara a Mallorca. 

Per tant, demanam que es trobi un consens, respec
tant aquests 24 criteris. Perque si no fos així, el POOT sorti
ria descafeinat i no ens serviria de gran ajuda. Demanam 
que es mantengui l'acord, que es dugui en aquesta cambra, 
per fixar-Io com a norma de categoria superior, que doni 
seguretat jurídica. També necessitam que hi hagi una norma 
cautelar, de moratoria, i que es comenci afer feina per donar 
un POOT a les altres illes. 

Pensam que no podem esperar més. Com més espe
ram més ens perjudicam a nosaltres mateixos, perque dins 

aquest món hi ha ara unes accions que es produeixen 
amb molta rapidesa; els mercats són molt agils, i aixo 
suposa que, si nosaltres hem de canviar de model, com 
més aviat ho facem millor ens anira. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Pallicer, per favo r. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Per tant, necessitam que es dugui el POOT, 
perque creim que és una eina fonamental si se sap gesti
onar bé i es du a la pnktica bé. Que pot fer un gran joc 
a mig i a llarg termini. Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. 

Té la paraula el Conseller Sr. Cladera. 

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

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Pallicer. 

Abans d'entrar a discutir les pro postes que fa en 
aquesta proposició no de llei, li voldria dir, quan diu que 
els criteris que es varen aprovar per poder redactar el 
POOT eren de l'any 1989, fa més d'un any que el PO
OT esta redactat i que el Govern ha comen~at a presen
tar-lo a totes les forces socials de l'illa de Mallorca, en 
aquest caso S'ha presentat a tots els ajuntaments; s'ha 
presentat als sindicats; a les federacions patronals; als 
partits polítics; a entitats privades i a totes aquelles 
entitats que, sense estar afectades directament pel PO
OT, han demostrat interes a tenir-Io. 

Per tant, jo crec que aquest pla d'ordenació deu 
ser el pla que ha recorregut més estances socials de 
Mallorca. Crec que esta molt bé que es vulgui parlar 
d'un consens; pero més consens i discussió que les que 
hi ha hagut en aquest pla no n'hi ha hagut a cap altre. 
Tant és així, que de les diferents reunions que hi va 
haver en tots els distints estaments es va arribar a la 
conclusió que hi havia 27 punts a discutir, amb aporta
cions de partits poIítics o d'entitats privades, i es va 
nomenar la comissió tecnica, que va discutir aquests 27 
punts. Aquesta és una altra demostració de consens del 
Govern. D'aquests 27 punts, es va arribar a un acord en 
una serie important d'ells. 1 en alguns no es va arribar 
a un acord. A la darrera reunió jo vaig dir que tot allo 
en que hi hagués acord es veuria reflectit a la rectifica
ció del Pla d'ordenació. 1 que em reservava dur la dis
cussió deIs punts en que no hi havia acord -perque hi 
havia diferents opinions de les distintes parts presents
al Govern, perque fos el Govern qui decidís sobre 
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aquests punts de discrepancia. És a dir, que és impossible 
rnés consens que aquest al que hem arribat. 

El POOT esta rectificat i acabat; a punt de tornar a 
sortír i d'informar els membres de la comissió tecnica que hi 
varen participar amb un exemplar. 1, sobretot, als ajunta
rnents, que són els afectats. Jo no deix de reconeixer que a 
la primera redacció hi va haver una certa oposició per part 
deis ajuntaments. Cadascú fa les seves valoracions, perque en 
aquests temes d'ordenació és difícil dir qui va millor. El que 
passa és que el Govern té cIar, amb aquest pla d'ordenació, 
que hi ha d'haver una coordinació amb les actuacions muni
cipals pel que fa als ternes urbanístics. 1 és tan cert que el 
POOT esta avan<;at, que dijous passat, en el ConseIl de Go
vern, es va aprovar un decret que és la part que afectara del 
POOT damunt el sol urba i urbanitzable amb pla parcial 
aprovat. El POOT fara una referencia explícita a aquest 
decret, perque creim que complimenta una gran part del 
POOT damunt aquest tipus de sol. 

Així, el POOT no esta aturat. Perque s'ha aprovat 
aquest decret, que jo diria que en forma part intrínseca. 1 la 
setmana que ve es podra tornar a comen<;ar una etapa de 
discussions. 

Per tant, pel que fa a la primera resolució que pro
posa de consens, jo crec que el consens és suficient; i no crec 
que l'haguem de tornar a posar de manifest amb aquesta 
proposició no de llei. El Pla d'ordenació contempla unes 
mesures cautelars que, en fer-se oficial el POOT, es duran a 
terme per part de la Comissió d'ordenació territorial, que és 
la que l'ha d'aprovar inicialment . 1 li puc avan<;ar que pel 
que fa al pla d'ordenació per a les altres illes s'esta recollint 
la informació -que és la fase previa-, i pensam que sera molt 
més senzill que el pla de Mallorca. Perque el gran problema 
que hem tengut en el pla de Mallorca ha estat que no hem 
pogut tenir un model anterior; no l'hem pogut cercar a cap 
comunitat per poder tenir un penjador sobre el qual fer 
feina. L'hem hagut de crear nosaltres, amb totes les dificul
tats que té i amb totes les deficiencies que pot tenir. Segu
rament pot ser millo rabie. 

Jo consider que les resolucions que voste demana no 
són oportunes en aquest momento Totes esta n contrastades 
a les distintes actuacions del Govern i la compareixen<;a del 
POOT a informació pública és practicament immediata. 
MoItes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cladera. 

Vol fer ús de la paraula, Sr. Pallicer? Té la paraula. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Moltes gnkies, Sr. President. 

Miri, aquesta proposició no de lIei, com voste 
ha pogut veure en la data, és del període passat. Pero 
aixÍ i tot sembla que encara és vigent. Perque encara 
que hagin passat quasi tres mesos, no tenim el POOT. 

Nosaltres, després de veure un poc la cronologia 
de com ha estat aquesta norma, com ha anat naixent -
des del 23 de febrer de 1989 fins arribar al dia d'avui-, 
observam que hi ha una serie de dades d'informació que 
crec -i no ha estat per voluntat seva- que no s'han com
plit. 1 aixo és un fet incontestable. Jo, si vol, les puc 
llegir una a una. Ara voste ens diu -cosa que jo no sa
bia- que la setmana que ve ja sortira el POOT per tor
nar a enviar als ajuntaments i per tornar a enviar als 
distints grups per donar-ne un coneixement. D'acord. 
Pero jo crec que aquell esperit que hi va haver durant 
aquell impas a causa del rebuig de tates les forces polí
tiques i, quasi, socials de les Illes, aquell esperit de con
sens per arribar a uns acords mÍnims d'una norma de 
tanta envergadura, s'ha romput. 1 és el que nosaltres 
voldrÍem que una vegada més hi fas. El fet de ser deba
tut i discutit va ser molt oportú; va ser una via adequada 
i lloable, pero no s'ha arribat a un consenso Les conver
ses de la darrera reunió de l'acta darrera -que jo tenc 
aquí- varen acordar tornar a reunir la comissió. 1 per 
dues vegades es va ajornar sense dir absolutament res. 

A un d'aquests temes, deis 28 que hi ha -encara 
que de l'economic financer no se'n parlava-, n'hi ha un 
que parla, precisament, de dur aquesta norma al Parla
ment, cas que hi hagi un dictamen negatiu respecte al 
POOT. Nosaltres no el tenim. Cap deIs membres de la 
convocatoria tecnica no el té. Nosaltres l'hi hem dema
nat; tampoc no el tenim. Per tant, per aixo ens ha fet 
presentar aquesta proposició no de llei, per cercar un 
consens mÍnim dins aquesta norma tan important de 
cara al futur per a aquestes illes, i també, evidentment, 
perque no tenim cap contestació ni la seguretat que 
aquesta norma, després, sigui, d'una manera o una altra, 
-perque presenti lIacunes o perque hi hagi impugnaci
ons- rebutjada i perilli el pla. 

Quant a les mesures cautelars, ens congratulam 
que s'hagin inclos en el pla. 1 consideram que tenen la 
seva importancia. 1 quant al tema de les altres illes, 
també ens congratulam perque entenem que és una 
qüestió ja necessaria per a tota la Comunitat Autonoma. 
Per tot quant he dit abans. 

Jo no he volgut fer una historia, per no allargar 
la intervenció, de coses que tots ja sabem i que no valla 
pena dir. Crec que ens hem d'enfrontar amb el futur i 
que l'oportunitat que hi va haver al principi d'obrir 
aquesta via de dialeg, d'intentar arribar a acords mÍ
nims perque aíxo fos una norma acceptada per tots, és 
la vía adequada i és la que nosaltres, des d 'aquí, mante
nem. Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. 

Vol tornar a intervenir, Sr. Cladera? 

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

Gracies, Sr. President. 

Només vull recalcar que si lIegeix l'acta que té, veu
nl que al final diu que es va arribar a un consens en una 
serie de punts que anomena, i que també posa de manifest 
que en uns altres punts no es va arribar a un acord. Jo, com 
a representant del Govern, havia dit que el Govern prendria 
una determinació sobre aquests punts, sense prendre partit 
per una opinió o una altra. El Govern va manifestar que els 
representants deIs distints estaments que hi havia no arriba
ven a un acord en les seves proposicions. 1 el Govern va dir 
que, escoltades totes les parts, prendria una determinació. 

Per tant, tornar entrar en aquest tema de discussió 
no ens fara avan<;ar, perque sabem quines són les posicions 
de cada part. 1 el Govern ja ha decidit quina sera la seva, que 
és la que repartira a les forces que estaven representades alla 
perque en tenguin coneixement. Així, nosaltres creim que es 
va arribar al maxim de consens que es podia fer. Perque no 
és la mateixa l'opinió d'un grup polÍtic que la d'un altre; no 
és la mateixa l'opinió de dues federacions patronals. 1, per 
tant, hem arribat al maxim de les possibilitats. AIs punts hi 
havia un tema de discussió, que era la possibilitat de dur 
aquí una llei de mínims per si el POOT ho necessitava. A 
la primera redacció del POOT tothom estava d'acord amb el 
fet que s'havia de dur una llei de mínims, perque hi havia 
una serie de coses que no esta ven garantides pels criteris que 
s'havien aprovat en el Parlament i que, tal vegada, el POOT 
desenvolupava més enlIa de les seves possibilitats. Una vega
da que aquests criteris han estat, d'alguna manera, centrats 
en el seu concepte inicial, l'opinió deIs tecnics és que no és 
necessari dur una llei a aquest Parlamento 

De totes formes, com que el POOT estara a infor
mació pública durant dos mesos, sempre hi ha la possibilitat 
que, si algú ho troba oportú, es demani a través d'una de
legació que es dugui una llei a aprovació aquí. Aixo és tot, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cladera. 

Grup Parlamentari MIXT. Sr. Peralta, té la paraula. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

No ens han fugit mai les contradiccions que han 
existit o encara existeixen, mentre no vegem que aquest 
POOT ha vist la llum, entre la Conselleria de Turisme 
i la Conselleria d'Ordenació del Territori. A<;o s'ha dit 
moltes vegades. I ens sembla que, al marge de la qüestió 
que es planteja aquí del més ampli consens, darrera hi 
ha problemes d'una altra casta, cosa que és lamentable, 
ja que tots hem estat d'acord en la importancia que té -
i així s'expressa a l'exposició de motius d'aquesta pro
posició no de llei- treure endavant aquest POOT en el 
cas concret de l'illa de Mallorca, que és el que aquí es 
planteja. 

Nosaltres donarem suport a aquesta proposició 
no de llei, perque creim que tot quant vagi en la línia 
d'aconseguir que aquest pla surti endavant ha de rebre 
suporto I també hem de recordar que quan es va debatre 
en el seu moment l'estat de la Comunitat Autonoma es 
va fer l'anunci gue el dia 31 de desembre a<;o hauria 
anat endavant. Es evident que després s'han fet unes 
reunions -a la primera de les quals, per cert, no hi va ser 
el representant del Grup MIXT, que va fer la seva con
troversia en el seu moment- de tecnics a les quals es va 
arribar a aquests acords mínims de que s'ha parlat; 
pero el fet és que s'havia dit que en una data (31 de 
desembre) a<;o aniria endavant, i a hores d'ara encara no 
hi ha anat. 

Estam contents, perque sembla que s'ha avan~at 
un po e, pero no el suficient perque vagi endavant. 1 ens 
preocupa molt també el que ha dit el conseller, que una 
vegada fet el de Mallorca es posaran en marxa els de les 
altres illes -sobre els quals es recullen les dades-, perque 
a<;o no sera tan complex, sinó més senzill. Pero a<;o de 
la recollida de dades s'ha dit ja moltes vegades; no és la 
primera vegada que es diu. Jo record que ja s'havia dit 
a coinpareixences que s'han fet a la comissió de turisme. 
1, evidentment, si aquest pla no surt endavant sera molt 
lamentable, perque es tracta d'un instrument fonamen
talíssim per resoldre la problematica del sector; una 
problematica gravíssima que sustenta, d 'una forma 
essencial, l'economia de la nostra comunitat. Perque es 
pugui revitalitzar l'economia i es puguin resoldre molts 
deIs problemes que té plantejats en aquests moments, 
aquest instrument és absolutament necessari. 

Per una altra banda, he de dir que coincidim a 
pensar que el resultat d'aquest pla ha de ser aquest gran 
pacte social que es fa a la proposició no de llei que 
presenta el Grup SOCIALISTA avui. 1 entenem que és 
moIt positiu tot el que es planteja i que hi ha moltes 
qüestions pendents que no s'han aclarit amb la interven
ció que ha fet el Sr. Conseller de Turisme. Nosaltres 
donarem suport total a aquesta proposició no de llei. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. 

És evident que a un moment donat hi va haver un 
cert grau de consens, si bé, com ha dit el conseller, es varen 
veure dos criteris ben delimitats dins la comissió. O'una 
banda, la practica totalitat deis sectors que havien estat cri
dats (inclosos els partits polítics, les centrals sindicals, les 
associacions empresarials i els tecnics de la conselleria). 
D'una altra, el sector deIs constructors. Es va arribar a un 
consens en determinades qüestions; en altres, no. 1 haurem 
de veure cap a quina de les dues opcions s'ha inclinat el 
Govern. Aquesta és la incognita en aquests moments. 

Nosaltres som pessimistes i, a la vegada, estam un 
poc dolguts. Quan se'ns va cridar -i crec que amb un prece
dent lloable- nosaltres varem estar temptats de seguir els 
criteris partidistes, que ens deíen que tal vegada hauria estat 
millor seguir la línia del sector de l'hoteleria, que rapida
ment se'n va desmarcar i va dír que la conselleria o el Go
vern tragués el pla a exposició pública. Nosaltres ho vare m 
debatre i varem optar pel consenso Varem proposar dos 
tecnics qualificats que varen fer feina dins la comissió. La 
comissió va acabar les feines í ha passat temps sense saber 
practicament res del POOT, excepte de l'esborrany de l'acta, 
a la qual vare m fer una delegacíó important on deia (al punt 
12 de la pagina 6) textualment: "S'acorda que la qualificació 
d'aquestes franges ha de ser de sol urbanitzable no progra
mat"; i nosaltres deiem sol lino urbanitzable". Una diferen
cia substancial que suposam que es deu haver corregit. Si no, 
tot l'esperit del POOT s'esbucaria. 

Pero deia que som pessimistes perque aquesta demo
ra ens fa veure que hi deu haver certes contradiccions impor
tants dins el Govern que fan difícil que el Govern assoleixi 
un consenso Pero el temps corro 1 encara que el Sr. Pallicer 
al'ludia al fet que ara no es construeix tant i que sembla que 
no és tan necessari, es fan actuacions importantíssimes, com 
la de la modificació del Pla general d'ordenació urbana de 
Palma, en el seu article 74, on permet que els edificis d'allot
jament turístic l'al<;ada o superfície deIs quals excedeixi més 
d'un 100% la permesa per les ordres podran canviar el seu 
ús d'habitatges per usos administratius. Aixo va totalment en 
contra de la Llei de modernització de l'oferta hotelera í 
totalment en contra de l'esperit del POOT, així com de tots 
els criteris que s'establiren a la comissió tecnica respecte deIs 
can vis d'ús i la reconversió deIs establiments d'allotjament. 
Per exemple, es va concretar que només hi podria haver 
canvi d'ús per a zones on no predominessin les construccions 
d'allotjament turístico Evidentment, aixo hipoteca, dins el 
municipi de Palma, qualsevol ordenació. Actuacions d'aques
tes es poden repetir. 

Per tant, nosaltres veim la necessitat d'actuar amb 
urgencia. 1 crec que hem d 'instar el Govern a treure el PO
OTo El POOT que sigui; sigui el deIs constructors, sigui el 

deIs altres sectors que varen actuar en consenso 1 a les 
delegacions ens veurem. Si és necessari que es faci una 
llei, la farem. Pero hem d'actuar rapidament, perque el 
sector ho necessita. 

Jo li dic, Sr. Conseller, que hi acudirem les 
vegades que ens cridi, pero creim que no s'ha actuat 
amb molta cortesia, com a mínim, respecte deIs sectors 
que varem acudir amb molt de gust a la crida d 'un 
consenso 1 demanam que s'actu'¡ amb molta celeritat. 
Gracies. 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. 

Sr. Palau, té la paraula. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sr. President. 

Molt breument, per fixar la postura del nostre 
grup, PP-UM, perque crec que després de l'explicació 
que ens ha donat el conseller pel que fa a la tramitació 
del POOT de l'illa de Mallorca poques coses més tenim 
nosaltres a aportar. 

Al Sr. Pallicer només li vull dir que en el nostre 
grup ens preocupa molt profundament tot quant fa 
referencia a competitivitat del turisme i a ordenació. 
Precisament per aixo, en el seu dia (23 de febrer de 
1989), es varen aprovar aquests criteris; els criteris que 
són la base d'aquest POOT. Vull dir que va ser el Go
vern quí va presentar aquests criteris. No hi ha cap par
tit polític que pugui fer bandera d 'haver estat el que va 
tenir la iniciativa. 1, per tant, aixo demostra clarament la 
preocupació del Govern sobre aquest tema. 

Ho ha dit molt bé el conseller. L'elaboració 
d'un pla d'aquestes característiques ha estat llarga. 
Primerament, perque hi ha hagut unes feines tecniques, 
i, en segon lloc, perque hi ha hagut una serie de con ver
sacions i de reunions amb diferents agents socials, ajun
taments, institucions públiques, partits polítics, etc. 1 
d'alguna manera s'ha intentat un apropament en tots els 
criteris. 1 si diu que n'hi ha 17 en que no s'han pogut 
posar d'acord, per moltes reunions que es facin segura
ment tampoc no aconseguirem que s'hi posin. 

Oit aixo ¡vista l'exposició del Sr. Conseller de 
Turisme, crec que el millor que podria fer el Partít Soci
alista seria retirar aquesta proposició no de llei, perque 
el Sr. Conseller ha dit molt clarament en quin estat es 
troba la tramitació d'aquest POOT de Mallorca í pot ser 
que avíat el tenguem en el Parlament per a la seva apro
vació i perque puguem fer les delegacions que conside
rem pertinents. No obstant aixo, per si no la retiren, vull 
fixar quina sera la nostra postura pel que fa a les dife-
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rents resolucions que vostes apunten en aquesta proposició 
no de llei. 

Quant a la primera, que diu que aixo sigui el resultat 
d 'un vertader pacte social de totes les institucions socials, el 
conseller ho ha explicat molt bé i fins i tot voste ha recone
gut que hi havia hagut reunions de totes les institucions i que 
es va arribar a un acord, encara que hi va haver certes diver
gencies. Per tant, jo crec que ara no és ideal tomar a dir al 
Govern que l'instam a convocar altra vegada tots aquests 
agents socials per arribar a un pacte, feina que, fíns i tot, ja 
s'ha fet. 

Quant al punt número 2, que ens parla d'aplicar 
moratories i que tracta un tema que ja es va tractar la setma
na passada, també ens preocupa. És un tema en el qual estam 
d'acord. Pero al mateix pla d'ordenació ja es fixa que a partir 
de la seva aprovació es fixaran aquestes moratories, per la 
qual cosa tampoc no interessa tomar instar el Govem, ja que 
su posa reincidir en una cosa que ja esta feta. 

El punt número 3 diu que "el Parlament de les Illes 
Balears insta el Govem de la Comunitat Autonoma a presen
tar el POOT abans del 31 de desembre de 1992". Nosaltres 
no som partidaris de terminis; creim que el Govem fa feina 
en aquest tema i es preocupa per presentar-lo aquí com més 
aviat millor. Estic conven~ut que quan estigui Best el presen
taran aquí per al que sigui pertinent. 

Quant el punt número 4, que diu que "el Parlament 
de les lIles Balears insta el Govem de la Comunitat Autono
ma a donar compte de l'estat d 'elaboració deIs plans d 'orde
nació de l'oferta turística de Mallorca, Eivissa i Formentera 
abans de final d'ani ', el votarem a favor. Nosaltres hi estam 
d'acord. El Sr. Conseller, en alguna compareixen<;a, ja ha 
anunciat en quina situació podia estar aquest pla. 1 no ens 
sembla malament que el Sr. Conseller de Turisme expliqui 
clarament davant els diputats d'aquesta cambra en quina 
situació es troben els plans d'ordenació de l'oferta turística 
de les altres illes. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. 

Més intervencions? Sr. Pallicer, té la paraula, en 
tom de replica. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Gracies, Sr. President. 

Sr. Peralta, moltes gracies pel seu suporto Ha entes 
clarament la nostra proposició no de llei, fins on volÍem 
arribar i el que pretenem amb ella. Ho ha explicat, crec, cla
rament. 

Sr. Sampol, jo a més del que he dit compartesc al
gunes coses que vos tes han dit. Que se sentien un poc dol-

guts. Jo he intentat explicar-ho d'una altra manera; pero 
per aquí anava quan em referia a recomen~ar els plan
tejaments inicials, perque es varen deixar d'una forma 
incorrecta. Voste diu que és pessimista. Jo no ho somo 
Jo som més aviat vitalista, reflexiu, realista. Pero bé, 
tant si voste és pessimista com si jo som realista la reali
tat sera la que hi hagi, tard o d'hora. Per tant, no aclari
rem res. 

És veritat que sempre hi ha pressions inversores 
en coses concretes. 1 jo ho he intentar dir, també. No die 
que encara que hi hagi una recessió economica no hi 
hagi un interes determinat en coses concretes per inten
tar anar a cercar uns guanys. 1, per tant, es fa necessari 
que hi hagi una bona ordenació, una seguretat jurídica 
i unes moratories per evitar problemes subsegüents. 

Aquest canvi d'ús del qua] ha parlat és una pe<;a 
clau dins aquest procés del POOT. Hi ha hagut un gran 
debat al carrer, i supos que hi tomara a ser. Aquí ca
dascú ha de jugar amb la filosofía que cregui. Nosaltres 
tenim la nostra; voste té la seva. 1 el conseBer, a través 
del que proposara, mostrara la seva. 

Sr. Palau, jo ho crec, que voste esta preocupat. 
Hi pot estar. Si jo fos ciutada d'Eivissa també hi estaría. 
Crec que és ben necessari que es comenci afer feina a 
Menorca, Eivissa i Formentera amb aquest POOT. 

Voste em diu que el govem fa feína, que el 
deixem fer. Pero és que des de 1989 hi ha moltes pro
meses incomplertes. 1 perdoni que digui aixo, pero és 
que és veritat. Hi va haver la Llei 8, on s'havien de fer 
unes directrius territoríals; no s'han feto El 23 de febrer 
de 1989 s'havia de fer el POOT; no s'ha fet, i han passat 
quatre anys. Ara tal vegada es fara. 

El Sr. President de la Comunitat va dir a la 
reunió que varem tenir totes les forces socials i políti
ques -fet que va comentar també el representant del 
Grup PSM-EEM- que segurament es duria a Consell de 
Govem dia 2 d'agost, i que es posaría a exposició públi
ca. Estam a mar<;. Nosaltres podem creure en tot. Jo 
crec en tot, pero arriba un moment en que ens tomam 
com Sant Tomas: Ho volem tocar amb les manso 1 no 
crec que ningú pugui dir amb aixo que som esceptics o 
pessimistes, pero és que el que s'ha fet fins ara ens du 
a aquestes conclusions. 

Em cregui, pens que aquesta cambra, amb temes 
concrets que he anomenat ha tengut més paciencia que 
Job. Aixo és el que pens. Perque per fer un pla d'orde
nació de l'oferta turística no calen quatre anys. Jo li 
repetesc que s'han fet urbanitzacions completes, en 
quatre anys. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. 
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lntervencions en contrareplica? Sr. Palau, té la pa-
raula. 

EL SR. P ALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sr. President. 

Només vull dir-li al Sr. Pallicer que, efectivament, 
estam preocupats pel que pugui representar a l'illa d'Eivissa 
i pel que pugui representar a Menorca i Mallorca. 1 cree que 
voste també comparteix aquesta preocupació amb nosaltres 
i que faran tot el possibJe per millorar. 

. ., El que també m'ha preocupat, o almenys m'ha con-
fós, ha estat el que ha dit al Sr. Sampol quan li ha dit que 
tornava a proposar al conseller de Turisme que tornem a 
iniciar les conversacíons í els plantejaments que varem fer fa 
un parell de mesos. O sigui, em preocupa perque si per una 
part és tan urgent que s'aprovi aquest POOT em confon 
quan diu que es torní a iniciar un procés que jo pensava que 
ja estava tancat i definit, ja que encara el demoraría molt 
més. Per tant, vostes primer díuen que tenen urgencia, pero 
després diuen que els aniria millor que es retardés el major 
temps possible. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. 

Acabat el debat, passarem a la votació de la propo
sició no de llei. 

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

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

Abstencions? No n'hi ha. 

28 vots a favor; 30 en contra; cap abstenció. Queda 
rebutjada la proposició no de llei 4774. 

~ I Esgotat l'ordre del día, conclou aquesta sessió . Mol-
tes gracies a tots. 
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