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DIARI DE SESSIONS DEL 
PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

D.L.P.M. 770 - 1987 Fq.Con.núm.33/27 III Legislatura Any 1993 Número 66 

Presidencia 
del Molt Honorable Sr. Cristófol Soler i Cladera. 

Sessió celebrada dia 23 de man; del 1993. 

Llac de celebració: Seu del Parlament 

SUMARI 

1.- PREGUNTES: 

1) RGE núm. 1070/93, formulada per l'Hble. Diputat Sr. Albert Moragues i Gomita, del Grup Parlamenlarí SOCIALISTA, 
amb la formulació següem: 
"Amb quines condicions gestiona un cr¿dit de 250 milions de pessetes de la Cooperativa Ramadera de Menorca (Coinga) la 
Consellería d'Agricultura i Pesca? 11 

2) RGE núm. 1096/93, formulada pe,. I'Hble. Diputat Sr. Víctor Tu/" i Ferrer, del Grup Parlamenlari SOCIALISTA, amb 
la formulació següenl: 
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"Quina so lució pensa donar la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori al creuament que hi ha a la carreu 
PM 820 de la Savina a la Mola al seu pas per Sant Francesc Xavier, i qua n pensa que es dura a terme?1I (Ajornada) 

3 ) RGE núm. 1125/93, formulada per I'Hble. Diputat Sr. Antoni Pallicer i Pujol. del Grup Parlamentari SOCIALISTA, ar 
la formulació següent: 
IIS 'ha investigat per part de la Conselleria de Turisme les causes deis incendis produiis a dos hotels de Mallorca ?1I 

4) RGE núm. 1097/93, formulada per l'Hble. Diputat Sr. Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOC1ALIS7 
amb la formulació següent: 
IIQuants deis expedients que varen demanar suport per modernilzació tecnologíca a la Conselleria de COInerf i 1ndústria , 
es varen atendre a l'any 1992?" 

5) RGE núm. 1098/93, formulada per I'Hble. Diputat Sr. Valentí Valenciano í López, del Grup Parlamentari SOCIALIST 
amb la formulació següent: 
"Dels 400 milions de pessetes d'inversions en materia de comen; a l'any 1992 que va dir el conseller de Comerf i Indúst! 
al Parlament el passat 9.3.93, en que va invertir els 94 que no va explicar?1I 

6) RGE núm. 1099/93, formulada per l'Hble. Diputat Sr. Valenlí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALIST 
amb la formulació següent: 
IIDels 251 milions de pessetes d'inversions en materia de comercialització de productes de les IlLes Balears a l'any 1992 q, 
va explicar el conseller de Comerf i Indústria al Parlament el passat 9.3.93, en que va invertir els 47 que no va detallar? 

7) RGE núm. 1100/93, formulada per l'Hble. Diputat Sr. Valentí Valenciano í López, del Grup Parlamentari SOCIALIST. 
amb la formulació següent: 
IIHa pagat la Conselleria de Comerf i Indústria els 51 milions de pessetes deIs eSludis que va encarregar sobre el sector ( 
comerf a carrec deIs 1 ressuposLS del 1992? 11 

8) RGE núm. 110/93, formulada per I'Hble. Diputat Sr. Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALIST, 
amb la formulactó següent: 
IIA 31 de desembre del 1992, referent als pressuposts de l'any 1992 de la Conselleria de Comerf i Indústria, deis capíto 
d 'in versions 6 i 7, quina és la quantitat en fase P II? 

l/,- MOCIONS: 

1) RGE núm. 1103/93, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a presentació del projecte de lleí de come¡ 
interior. 

l/I,- INTERPEL'LACIONS: 

1) RGE núm. 357/93, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a execució del programa 5B. 

IV,- PROPOSICIONS NO DE LLEI,' 

1) RGE núm. 123/93, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a presentació del projecte de l/ei de comel 
interior. 

V.- DEBATS DE PRESA EN CONSIDERA CIÓ de les propostes presentad es per la Comissió Tecnica Interinsular: 

- Exp. 3-93/PCTI-000l RGE núm. 55/93, relatiu a atribució de competencies als consells insulars en materia d'administraci 
local. 
- Exp. 3-93/PCTI-0002 RGE núm. 55/93, relatiu a atribució de competencies als consells ínsulars en materia d'informaci 
turística. 
- Exp. 3-93/PCTI-0003 RGE núm. 55/93, relatiu a atribució de competencies als consells insulars en materia de transpon! 

VI.- COMPLIMENT DE LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 1734/91. relativa a presentació al Parlament deis crileri 
generals d 'un pla director sectorial de deixalles, aprovat pel Ple de la Cambra en sessió de 12.12.91. 
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I.1) PREGUNTA RGE núm. 1070/93, formulada per I'Hble. 
Diputat Sr. Albert Moragues i Gomila, del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Co
rnen¡;am la sessió plenaria d 'avui horabaixa, i el primer punt 
de l'ordre del dia correspon a preguntes. Veurem en primer 
lloc la 1070, que formula el Diputat Sr. Moragues i Gomila, 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a gestió d 'un 
credit de 250 milions de pessetes de la Cooperativa Ramade
ra de Menorca, Coinga. 

Té la paraula el Diputat Sr. Mm-agues i Gomila. 

EL SR. MORAGUES 1 GOMILA: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, fa algunes set
manes varem poder llegir a un mitja de comunicació que la 
Conselleria d'Agricultura gestionava un credH de 250 milions 
de pessetes per a la cooperativa ramadera Coinga de Menor
ca. Amb quin es condicions gestiona aquest credit la Conse
lleria? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. MOl·agues. Té la paraula el Sr. Morey. 

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

Gracies, Sr. President. Efectivament, contestant una 
pregunta que se'm va fer a un col'loqui a Ciutadella, al Cer
ele Artístic, que em varen demanar que feim en aquests 
sentít, jo vaig contestar que clonavem suport en tot i per tot 
a una operació de refinan¡;ament del credit de curt i mig 
termini de Coinga a un credit a llarg termini per un valor de 
250 milions de pessetes. Obviament no és la Conselleria la 
que gestiona el credit, sinó que era la propia empresa. Hem 
fet tant la Conselleria d'Economia i Hisenda com la Conse
lleria d'Agricultura tot el que hem pogut i sabut perque 
s'aconseguís aquesta refinan¡;ació. 

Al final no ha estat necessari. La propia empresa ha 
decidit refinan<;ar d'una altra manera, ens ha donat les gra
cies per les gestions realitzades, i es fa -com sap voste- amb 
un altre sistema que al final creim que sera el mateix, en el 
sentit que es disminuira la carrega financera que en aquest 
moment pesa sobre la Cooperativa. 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Morey. Vol tornar fer ús de la paraula, 
Sr. Moragues? Té la paraula. 

EL SR. MORAGUES 1 GOMILA: 

Gr:kies, Sr. President, seré molt breu. La veri
tat, Sr. Conseller, és que em lleva un pes de damunt, 
perque les darreres actuacions que havia fet la Conse
lleria donant suport les distintes cooperatives d'aquestes 
Illes Balears, havien acabat amb tancament de totes les 
cooperatives. Per tant, nosaltres pass ave m pena que 
vostes tramitessin algun ajut en aquest sentit que signifi
qués el tancament d'una altra cooperativa. Per tant, 
m'ha llevat el pes de damunt, i estem bastant satisfets de 
la resposta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moragues. Vol tornar intervenir el 
Sr. Morey? Té la paraula. 

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

Bé, supos que m'ha entes en el reflotament, o 
sigui, el que jo he volgut significar és que estam sempre 
disposats a donar suport qualsevol actuació que ajudi 
una cooperativa, i més si aquesta és una cooperativa tan 
important com és Coinga. 

Jo entenc que les paraules darreres del Sr. inter
pel'lant segurament es deuen referir al fet que els socis 
de la Societat Cooperativa de Son Sunyer varen cobrar 
el 80% del deute d'Agama. Es deu referir segurament 
que els pagesos que tenien deutes amb la CAP cobraran 
el voltant del 80%. Jo entenc que volia dir aixo. 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Morey. 

1.2) PREGUNTA RGE núm. 1096/93, formulada per 
I'Hble. Diputat Sr. Víctor Tur i Ferrer, del Grup Par
lamentari SOCIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona pregunta que és la 1096, que 
formula el Diputat Sr. Víctor Tur i Ferrer... Sí, Sr. 
Gilet? 

EL SR. GILET 1 GIRART: 

Per una qüestió d'ordre, Sr. President. Essent 
alX1 que el conseller el'Obres Públiques no es troba 
aquí, a Mallorca, com a conseqüencia el'una cridaela del 
ministre, en base a I'artiele 158.4,m deman que es pos
posi la pregunta per la propera sessió. 
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I.3) PREGUNTA RGE núm. 1125/93, formulada per I'Hble. 
Diputat Sr. Antoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari 
SOCIALlST A. 

Passam a la tercera pregunta, que formula el Diputat 
Sr. Pallicer i Pujol . del Grup Parlamentad SOCIALISTA, 
relativa a investigació de les causes deIs incendi produi'ts a 
dos hotels de Mal lorca. Té la paraula el Sr. Pallicer. 

EL SR. P ALLICER 1 PUJOL: 

Gracies, Sr. President. Darrerament hi ha hagut una 
sene de sin istres a estab Li ments hotelers. i ens agradaria 
demanar al Sr. Canseller si hi ha hagut cap tipus d'inspecció 
per esbrina r les ca u es d'aq uests sinislres. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Té la paraula el Conseller Sr. 
Cladera. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME: (Jaume Cla
dera i Ciad era) 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Els infor
mes firmats pels tecnics de la Conselleria de Turisme diuen 
el egüent: Respecte als Hotels Tabaco i Concordia, posat en 
contacte amb el servici de Protecció Civil de Calvia i amb els 
bombers ele Palma, es va arribar a la conclusió que J' incendi 
havia estat produH en el ca de I hotel Tabaco per una di -
tracció el 'un client, que va ser controlat eles d un principi , i 
que no hi va haver cap risc a cap moment i no va ser ne
cessaria I'evacuació de l edifici. 

Respecte a L'hotel Concordia, el sinistre va ser pro
duit al soterrani d 'una dependencia on guardaven mobiliari , 
i la causa és desconeguda, i possiblement fortuIta. Es va 
donar senyal d'alarma i varen funcionar les instal-lacions 
existents . EIs dos establiments afectats havien complimentat 
en el seu moment les disposicions contra incendis. 

Respecte de I'altre hotel , que era l'hotel Magalluf, els 
dos mateixos enginyers de la Conselleria acrediten que es 
varen personar a I'establiment per coneixer el que havia 
succei't. Varen poder comprovar, acompanyats de l'equip de 
direcció, que el sinistre s'havia prodult a una petita cambra 
a l'extrem d'un corredor d'habitacions de la tercera planta on 
hi havia emmagatzemats matalassos. La causa és desconegu
da, i es pensa que va ser degut a uns cables electrics que no 
esta ven folrats . Aquesta dependencia té una porta de vidre, 
i se'ls va dir que encara que aixo ho contemplaven les mesu
res de proteccíó contra incendis, que era necessari que tro
bassen una manera de tancament més consistent. El fum es 
va propagar a l'escala principal, i es varen haver d'evacuar 
certs persones amb problemes respiratoris. També aquest 
hotel havia complimentat el sistema contra incendis. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies Sr. Cladera. Vol tornar fe r ús de la 
paraula el Sr. Pallicer? Té la paraula. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Gracies, Sr. President. Gracies, Sr. Conseller. 
pensam que degut a la transcendencia que poden tenir 
aquests tipus de sinistres dins la nostra indústria, que pot 
causar greus perjudicis a les Illes i al sector, creim que 
és important que per part de la seva conselleria incidei
xin en els temes de prevenció, inspeccionant els hotels 
i sobretot, degut precisament a les circumstancies que es 
varen viure a aquests tres hotels que voste ha mencio
nat, amb to ta la güestió ele plans c1'emergeocia per a 
evacuacions. Prevenj r per evitar un mal huma irrepara
ble és important, pero també és importan! per evitar 
una mala imatge posat aixo en mans s' ulla prem a gro
ga o escandalosa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Vol tornar fer ús de la paraula? 

1.4) PREGUNTA RGE núm. 1097/93, formulada per 
l'Hble. Diputat Sr. Valentí Valenciano i López, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a La quana pregunta, que és la 1097, que 
formula el Diputat Sr. Valenciano i López, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a expedients per a 
modernització no atesos. Té la paraula el Diputat Sr. 
Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. Fa 14 dies, en el debat 
que hi va haver la interpeHació en materia d'inversions 
de comer¡; i indústria de l'any 1992, el conseller ens 
explicava referent als expedients que varen demanar 
suport per a modernització tecnologica, en una primera 
intervenció ens deia que de 62 expedients només varen 
ser cobrats 54, és a dir que se'n varen desestimar 8. En 
una segona intervenció dei a que era un 10% , la qual 
cosa significa que eren 6, i a una tercera interven ció dins 
el mate ix debat ens va dir que eren 4. Es tractaria de 
veure si podem aclarir exactament quin és el nombre 
d'expedients que no varen ser atesos referents a aquest 
aspecte. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el Conse
ller Sr. Triay per respondre. 
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EL SR. CONSELLER DE COMERC; I INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Durant I'any 1992, 27 expedients varen ser atesos per 
una xifra de 52.132.000 pessetes. 3 no varen complir les 
exigencie tecniques necessa ries i n hi havi a 33 en tramita
ció que seran atesos en els pressupo to del 1993. Pero tam
bé s'ha de dir que 3mb carree al pressupost del 1992 varen 
er atesos i pagals 27 expedients que corre ponien a I any 
1991 pel' un xifra global de 105 milions de pessetes. A~ó vol 
dir que el que es fa a la con elleria és recollir tots e ls expedí
ents que vénen. Si eompleixen la normativa, tenen I'aprova
ció corresponent, i en funció ele la partida pressupostaria de 
I'any corresponent es van liquidant. Gnicies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Valenciano? No. 

1.5) PREGUNTA RGE núm. 1098/93, formulada per l'Hble. 
Diputat Sr. Valentí Valenciano i López, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la cinquena pregunta, que és la 1098, for
mulada també pel Sr. Valenciano i López, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a inversió de 94 milions de 
pessetes en materia de comen;. Té la paraula el Sr. Valenci
ano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. En aquest mateix debat d'aquesta 
mateixa interpel·lació, el conseller de Comert; i Indústria ens 
va fer tot un detall de les inversions de comer~, i va dir que 
s'havien fet inversions per la quantia de 400 milions de pes
setes, que va detallar. Quan vare m fer la suma, va resultar 
que només eren 336, i que n 'hi varen quedar 643 sen se ex
plicar a que es c1estinaven. Per tant, aquesta pregunta és per 
veure si pot detallar exactament aquests 64 milions que es va 
deixar dins el calaix aquest dia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el Conseller 
Sr. Triay per respondre. 

EL SR. CONSELLER DE COMERC; I INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Graeies, Sr. President. Eviclentment en la meya in
tervenció, de xifres que vaig donar, hi va haver dues quan
titats que vaig ometre, i una que no vaig donar tal com era, 
i si vol prendre nota, la quantitat total que abasta 
400.093.078 pes se tes és la següent: 

En gabinet d'assessorament tecnic i comercial 
28.490.416; per concursos i activitats de promoció 
9.902.000; activitats informatives d'orientació i equipa
ments de centres de formació, 14 milions; formació 
professional del comerciant 84.813.060; suport financer 
a les petites i mitjanes empreses 79.499.419; i a fons 
perdut 23.804.668. Els estudis per al Pla d 'equipaments 
comercials 51.656.200; equipaments comercials 
87.933.000; i la divulgació del Pla de suport de la mo
dernització del comer~ 19.994.315. Aixo fa un total de 
400.093.078. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Vol tornar afer ús de la 
paraula el Sr. Valenciano? 

1.6) PREGUNTA RGE núm. 1099/93, formulada per 
l'Hble. Diputat Sr. Valentí Valenciano i López, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la sisena pregunta, que és la 1099, 
formulada també pel Diputat Sr. Valentí Valenciano i 
López. Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
inversió de 47 milions de pessetes en materia de comer
cialització de productes de les Illes Balears. Té la parau
Ja el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. És un debat que, com que es 
varen donar moltes xifres, evidentment és necessari 
estudiar-les i veure que hi ha. I que passa?, que després 
quan estudiam les coses, ens trobam que les dades que 
ens donen no ens quadren. No ens quadraven els expe-
dients, no ens quadrava I'anterior, i ara tampoc no ens 
quadren les xifres que va donar el conseller de 251 mili
ons d'inversions que va dir que hi havia en comercialit
zació de productes, resulta que quan varem sumar el 
detall eren 204, és a dir que n 'hi faJtaven 47. La pregun
ta ve en aquest mate ix sentit, a veure si pot detallar 
aquests 47 milions de pessetes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el Conse
ller Sr Triay. 

EL SR. CONSELLER DE COMERC; 1 IN
DÚSTRIA (CristOfol Triay i Humbert): 

Gricies, Sr. President. És evident que en el 
debat que es va tenir, es varen donar xifres globals, x no 
es va entrar en quantitats exactes; i, si en vol prendre 
nota, les xifres que comporten un total de 251.555.570 
són les següents: 
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Per cal~at 73.485.770; confecció en pell 43.301.600' 
bíjuteria 55.870.000; confecció textil 13.897.000' fusta i mo
bJe 622.000; alimentació 10.287.200; nautica 9.092.000; i les 
quantitats que es varen donar a lfebal per a les exposicions 
de Expo Ibiza Expo Menorca i Balear Nautica 45 milions 
de pessete . A~o fa un total de 251.555.570. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

1.7) PREGUNTA RGE núm. 1100/93, formulada per 
I'Hble. Diputat Sr. Valentí Valenciano i López, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la setena pregunta que és la 1100 que 
formula tal11bé el Diputat Sr. Valenciano i López, relativa 
a si ha pagat la Conselleria de Comer<s i Indústría els 51 
mílions de pessetes deis estudis que va encarregar sobre el 
sector de comer~. Té la paraula el Sr. Valenciano i López. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. En aquest mateix debat, quan 
parlaven d'inversions fetes, es va fer una relació de 51 mili
on ele pessetes que estaven desünats a quatre estueli sobre 
el sector de comen; : un estudi sobre I habit de compra deIs 
residents un altre per actualitzar el cens comercial una altre 
estueli per al comen; minorista, i un aJtre sobre el fracas 
comercial. Es tracta de saber si aquests 51 miJions de pes e
tes a canee elel pressup0sts del 1992 estan o 110 estan pa
gats. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Valenciano. Té la paraula el Conseller 
Sr. Triay. 

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

Gra.cies, Sr. President. Sr. Diputat. la ConseLleria 
d Indústria no paga en absolut cap d'aquests estudis en tot 
cas les eonselIeries respectives fan ordre de pagament, i en el 
seu cas Hisenda és qui ho re 01. El que sí li puc dir és que 
els quatre estudis Val'en ser i estaven en fase de pagament, 
perque pr'viament s' bavia entrat un aval de cada cuna d-a
questes empreses tant per Gadeso, L'Eur. Gupime í CR 
Consu ltores que són eis que fan en aquest moment aquests 
e tudis. Com voste sap hi ha dues maneres de fer el paga
ment: o confrontant le factures que presentin o mitjan<;ant 
un aval que retenim perque aquests estudis es facin. Per tant , 
nosaltres a 31 de desembre tentem a la ConseUeria en fase 
de pagament aquests estudis, perque previament s'bavia fet 
un aval per aquestes el11pre es. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. Així, el nostre grup entén que 
estan pagats, i encara no estan fets, no s'han !liurat a la 
Conselleria. Ens agradaria aclarir aquest extremo 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Vol tornar afer ús de 
la paraula el Sr. Triay? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; I INOÚS
TRIA (CristOfol Triay i Humbert): 

Sí, Sr. President. Jo Ji dic, ido, la Conselleria 
proposava els pagamenl estava en fase d'OP i que en 
el darrer cas és Risenda qui fa el pagament. 1 també 
vull dir-Ii que un deIs sistemes possibles ele contraetació 
és mitjan~ant un aval que garanteix que aquests estudi 
es facin a aque ta conselleria Sr. Diputat, els estudis 
s'enearreguen. es paguen, i després es traben; i per tant 
és important que quan, idó, esüguin aquests estudi fets, 
nosaltre djvulgarem els estudis, perque el tindrem en 
la ma per divulgar-lo. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. 11 1)1/1 j 
1.8) PREGUNTARGE núm.llÓOl93 formulada 

per I'Hble. Diputat Sr. Valentí valeJciano i López, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la vuitena pregunta, que és la 1101, 
del Diputat Sr. Valenciano i López, del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, relativa a quantitat de fase P deIs 
capítols d'inversions 6 i 7 de la Conselleria de Comer<s 
i Indústria. Té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Grades, Sr. President. Ens referirem amb 
aquesta darrera pregunta també al mateix debat. Es deia 
que s'havien invertit, en aquest debat, 1152 milions de 
pessetes, o sia que s'havien contret. el que volem saber 
és exactament quina xifra és la que realment és en fase 
P deis capítols 6 i 7 d'aquesta conselleria. Aquesta pre
gunta ens veim fon;ats a mantenir-Ia en aquest plenari, 
perque una vegada hem rebut la documentació de l'ar
ticle 103 de la Llei de finances, no se'ns dóna aquesta 
documentació quan hi hauría d'estar inclosa. Per tant, 
ens veim obligats a mantenír-la en pie, í esperam que 
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ns donin resposta de quina quantitat del capítol 6 í 7 de La 
~onselleria de Comer~ i Indústria estaven en fase P. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. VaLenciano. Té la paraula el Sr. Triay. 

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

Gracies, Sr. President. Jo li detallaré: Credit defini
tíu, capítol 6, 116.983.815; credit disposat, 116.310.924; 
crectít contret, 113.812.359: credit ordenat, pagament, 
113.812.359; un 97,28% del pressupost. 

Capítol 7: credit definitiu 1.238.594.040; credit 
disposat 1.186.711.781; credit contret 1.124.845.604; i credit 
ordenat, pagament, 1.124.845.604; 90,81 % del pressupost, la 
qual cosa ens dóna, capítols 6 i 7. una mitja de 91.37% del 
credit definitiu. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr Triay. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Valenciano? Té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sr. President, no és el mate ix fase O que fase P. El 
conseller deia ordenat; jo li deman fase P, pagat; no ordenat, 
pagat. Que aclareixin aquest extrem, si és pagat o ordenat. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sí, Sr. Valenciano, credit ordenat, fase P. Fase P. 
1.238.657.963; 91,37% del pressupost. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. 

II.l) MOCIÓ RGE núm. 1103/93, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a presentació del 
projecte de llei de comer~ interior. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que corres
pon a la Moció 1103, presentada pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a política del Govern de la Comuni
tat en materia d'inversions d'índústria comer~ durant l'any 
1992. Aquesta moció ve derivada de la InterpeHació 3703, i 
té la paraula en nom del grup proposant el Sr. Valenciano. 

Sr. Moll, per favor, pot fer lectura del text de la 
moció? 

EL SR. SECRETARI SEGON (Josep Moll 
Marques): 

Sí, Sr. President 

"Primer: El Parlament de les IlIes Balears valora 
molt negativament que la gran part d'inversions de la 
Conselleria de Comer~ i lndústria s'efectuIn els dos 
últims mesos de l'any 1992, mentre el sector industrial 
i comercial de Balears passa per difícultats. 

Segon: El Parlament de les Illes Balears insta la 
Conselleria de Comer~ i Indústria a concretar molt més 
nlpidament les inversions previstes per al 1993. 

Tercer: El Parlament de les Illes Balears valora 
negativament que el Govern de la Comunitat Autónoma 
amb més d'un any d'endarreriment encara no hagi pre
sentat a la Cambra el Llibre blane d'indústria. 

Quart: El Govern de la Comunitat Autónoma, 
en el termini de tres mesos presentara al Parlament una 
comunicació en materia de política d'adquisició i pro
moció de sól industrial. 

Cinque: El Govern de la Comunitat Autónoma 
presentara el Pla de reindustrialització en el termini 
d'un mes al Parlament, i hi destinara 500 milíons de 
pessetes al' exercici del 1993, sense que aixó vagi en 
detriment de les partides pressupostiries d'aquesta con
selleria" . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Sr. Valenciano, té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. Les conclusions d'aquest 
debat sobre la interpeHació que es va produir fa 14 dies 
en aquest parlament, al nostre entendre són tres: Prime
rament va quedar palesa La inoperancia de la conseLleria 
en referencia a la política d 'inversíons, capítols 6 i 7, 
de l'any 1992. Com a segona conclusió, contínuam en 
aquest parlament sense tenír una política industrial que 
estigui actualitzada. 1 com a tercera conclusió, positiva, 
és imprescindible que el Govern actul, per tant, en 
materia industrial, i actuar significa dedicar-hi doblers. 

Referent al primer punt, en el debat de la inter
peHació que va tenir lloc fa 14 dies, va quedar perfec
tament demostrada aquesta inoperancia que ens referí
em a la Conselleria de Comer~ i Indústria. El seu tituLar 
no va poder rebatre, no va poder desmentir cap xifra ni 
cap dada de les que varem donar. De 1.700 milions de 
pessetes de que podia disposar, dia 31 de setembre no-
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més n'havia contret 200. Per tant, com veuran, senyors dipu
tats, tot un record d'inconcreció pressupostaria. 

A l'analisi de la conjuntura economíca que periodi
cament realitza Carmen Alcaide, que és la directora del 
Serve; de conjuntura i macroeconomía del BBV, del Bane 
Bilbao Vizcaya, concretament aquest eliumenge, a El pa{s, 
reclama.va una major eficacia a les administracions, i també 
evidentment, a l'adrninistració autonomica, i deia que si 
volem fer funcionar el país a les comunitats -a la nostra 
comunitat també en concret- sera necessari incrementar 
I'eficacia, reduir els tramits i traves existents, i liberalitzar. 

E l passat dijous en aquesta cambra va tenir !.loc una 
cOnllssió a la qual ja varem veure quina era la postura del 
Govern: negar que es produís aquesta agilitació en la trami
tació a arrel d' u na proposició no de Ileí que presentava el Sr. 
Orfila per facilitar mé la tramitació per agilitar-Ia a Me
norca i a Eivi sao En el passat debat de la interpeHació hem 
viSl COJ11 e varen desaprofitar les possibilitat d uti litzal' molt 
més rapidament els nostres recursos. Per tant, enyors dipu
tats, és en aquest sentit que van les dues primeres pro postes 
de resolució: Per una banda valorar negativament aquesta 
ineficacia durant nou mesos, i per una altra banda, la part 
positiva: Aixo, senyors diputats s ha d'esmenar. Per tant, no 
pot tornar a passar. 

Segona cooc1usió: No hi ha fins el día d'avui una 
actuació política definida marcada en materia industrial. No 
hi ha una actuació actualitzacla en aquest parlament en ma
t(~ria industrial. El conseller en distintes intervel1cions que ha 
tengut ja en explica que el! no vol tenir capítol d' inversions 
de capítol 6 no vol tenir una politica en la qual es vegi 
obligat a actuar, una po l.ítica didgent una política que 
incideixi. S'estima més tenir una política de donar subvenci
ons, de repartir, pel'q ue aixo és una cosa molt més senzilla. 
1 concretament el conselIer al passal clebat de la inter
peHació a la seva dan'era intervenció. 'luan ja no hi ha 
repliques eos deia als diputats del Grup Parlamentari SO
CIALIST A que ens tornassim a presentar els mateíxos dipu
tats a les proximes eleccions. 

Jo, Sr. Conseller. ten e una professió, no necessit 
viure de la política, per tant les meves propostes en aquest 
parlament no van en funció de la meya continui'tat política 
aquí; les nostres propostes en aquest parlament són perque 
nosaltres creim que són necessaries per al sector, perque ho 
creim així, perque creim que poden millorar el funcionam
ent del sector industrial, no es fan en absolut per una qüestió 
personal. Tal vegada voste ho entengui d'aquesta manera, i 
jo el que li demanaria és que e comptes d'entendre-ho així, 
les pro postes que nosaltres presentam poden ser bones o 
poden ser dolentes, pero de cap manera van en aquest sentit 
a que voste es referia. 

Per tant efectivament també són dues maneres 
distintes de veure la política. Pero la qüestió en que Tau? La 
qüestió rau en el fet que aquí hauríem de ten ir presentada 
una po lítica industrial actuali tzada i no bi esta . Fa més de 

dos anys es va aprovar, a I'any 1989, que en un any 
s'elaboraria el Llíbre blane d'indúscria, per unanimitat. 
Passa l'any 1990, passa l'any 1991, estam al'any 1993, 
senyors diputats, i encara esperam el Llibre blanc d'in
dústria al Parlament. 

Política de sol industrial? Tampoc no en tenim. 
A l'any 1991 compram uns terrenys a Petra. Aquests 
terrenys de Petra, senyors diputats, encara avui estan 
qualificats com a sol rústico Ni tan soIs al cap de dos 
anys estan qualificats com a sol industrial. 1 ara, a més 
a més, encara resultara que el famós viatge al Japó va 
ser presumptament pagat per un presumpte traficant de 
drogues. Quasi res. 

És logic, per tant, que aquest Parlament valori 
negat ivament que passi gairebé dos anys que aquest 
IHbre blanc d'indústria que la política indu tria I no 
s'hagi pre entat en aquest parlament, que I'executiu no 
ho hagi feL 1 també és logic demanar, COrn fa el punt 
quart de la Moció, que s'expliqui i que es debati en 
aquesta cambra quina és la política en materia d'adqui
sició i en materia de promoció de sol industrial. 

1 com a tercera conclusló, la nostra índústria no 
només necessita paraules, també necessita fets. Per tant 
és imprescindible actuar en aquesta materia, que s'hi 
destinin doblers. 1 no parlam s'estudis, que ja sabe m que 
se'n fan molt ,pel que es veu. o par1am de reuníon , 
que sabem que també se n fan. E l que es necessita en 
aquests moments són fets. Per tant el punt cinque de la 
nostra m oció , el que demana és enzillament que es 
destinin 500 miliOl1s de pes etes per aquest nou pla de 
reindustrialització que vendra aquí al Parlament, i que 
resu ltara que no tendra cap dotació per l'any 1993, per 
tant no e podra posar en marxa. 

osaltres el que DO volem és que aquest pla de 
reindustriali tzació acabi com un anterior Pla Júpiter, 
que no se n'han sentit a parlar més;no volero que acabi 
com I anterior P la de reindustrialització, que va sel' 
impotent. Pe)' tant, nosaltres volem tenir un pIa ele rein
dustrialització que igui precisament el contrad, potent, 
te.nir-Io ben elotat; un pla de reinclustrialització energic. 
Per tant, en aguest sentí! sabem que s'ha ele fel' un es
for~, pero no demanam un esfor~ tampoc tan volumí
nós, demanam només un esfor~ una mica més volwnj
nós que el del Bon So ec 500 milions de pes etes per 
1'any 1993 per posar en marxa aquest pla de reindustria
lització ' i evidentment que no vagin en detriment de les 
partides el aque la conseUeria que ja té unes partides 
bastant mi nvades. 

Com poden veure, senyors c1iputats, tres conc!u
sion sobre la política d'inversions de la ConseUeria de 
Comer~ i Indústria de I'any 1992. Conclusions positives 
que tenen per finaLitat mill.orar la nostra situació. utilil
zar millor els nostres recursos, i que aixo es faci d'una 
manera més efica~ sense necessitat que s'hagi d'esperar 
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el darrer dia a darrera hora de l'any, perque si continuam 
igual, i només feim feina el darrer dia a darrera hora de 
rany, realment farem un mal favor al nostre sector. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Torn deis altres grups: Pel Grup 
parlamentari MIXT té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats. 
Evidentment nosaltres, el Grup MIXT, no sortirem aquí a 
rallar ni de Bon Sossec ni de traficants de drogues amb com
pra de terrenys a Petra, ni sortirem a rallar de Filesa ni de 
res d'a~o . Nosaltres venim aquí tal com ho varem fer el dia 
que es va presentar aquesta interpel'lació, a fer una analisi 
seriosa de quina és la situació del sector del comer~ i del 
sector industrial a la nostra comunitat, i de quina és la polí
tica del Govern respecte d'aquests sectors. 

Ens ha causat un cert desencÍs que després del debat 
que hi va haver aquí l'altre dia amb aquesta interpel-lació -
on creim que es varen elir coses molt serioses per part de 
1 'interpel-lant i per part deis diferents portaveus que varen 
intervenir, que el resultat d'aquesta interpeHació sigui el que 
es presenta aquí amb aquesta moció. Aquí parlarem que la 
política del Govern de l 'Estat -ho vaig dir jo en la meya 
intervenció- estava encaminada, tal i com es duia, a la des
trucció del teixit industrial a tot l'estat, i per tant també molt 
directament del teixit industrial de la nostra comunitat auto
noma. Parlarem de la importancia que tindria que hi hagués 
un tipus de bonificacions, perque els alts tipus d'interes que 
pateixen els nostres industrials i el sector del comer~, que 
provoca una descapitalització de les empreses, es veiés sub
sidiat per arribar a tenir uns interessos que abaixessin alman
co cinc o sis punts del que estan actualment. Parlarem de la 
importancia que tenia que el Govern de la nostra comunitat 
donés suport al comen;: tradicional davant o en detriment 
d'aquells que ens imposar des de fora temes com són les 
grans superfícies, i qüestions que ja han sortit moltes vega
des a aquesta tribuna, que al final hem vist com han arribat 
a un acord els dos grups majoritaris: el grup que dóna suport 
al Govern, i el grup majoritari d'oposició, en un tema de la 
importancia que tindra per al comer~ ele la nostra comuni
tat, i concretament en el cas de l'illa de Mallorca i de la 
dutat de Palma el tema elel Corte Inglés. 

Aixo són temes que preocupen realment. Pero he dit 
abans que ens trobavem desencisats, perque veiem que 
aquesta moció no corresponia exactament al que aquí s'havia 
debatut en aquel! moment. Quant als punts primer i tercer, 
encara que el primer i el segon estan íntimament lligats un 
amb l'altre, creim que si es vol fer una valoració negativa de 
la política de comer~ i indústria del Govern, aquesta valora
ció negativa sempre ha d'anar acompanyada d'una alternati
va, cosa que en aquesta moció no es fa , sobretot al punt 
tercer. És a dir, al punt primer es diu que es valora molt 
negativament que la gran part ele les inversions de la Conse-

l!eria de Comer~ i Indústria s'hagin fet en els últims 
mesos de l'any 1992. Tal vegada s'havia produ"it una 
política que si aquestes inversions no s'haguessin fet 
dins els darrers mesos de l'any 1992, aixo hauria volgut 
dit que s'havia produ"it una política de continuYtat amb 
el que es feia anteriorment, cosa que si almanco es feren 
aquestes inversions en els darrers mesos, volem dir que 
alguna cosa de positiu hi va haver, que es varen fer 
aquestes inversions. Evidentment és possible que no es 
fessin en el moment oportú, pero es varen fer. Simple
ment fer una valoració negativa i fer un punt per aques
ta valoració, creim que no és el fonamental del caso El 
fonamental del cas, i quan es parla en el segon punt, és 
que es concretin molt més rapidament aquestes inversi
ons, pero durant uns terminis, cosa que no es diu al 
punt segon. 

Per una altra banda, al punt tercer també es fa 
una valoració negativa del Govern de la Comunitat 
quant al fet que es duu un any d'endarreriment. Amb 
a~o estam totalment d'acord, amb l'esperit del que es 
diu aquÍ, pero creim que també s'hauria de dir que es 
dóna un termini almanco de tres, o de dos o d'un mes, 
perque es presentí aquest !libre blanc de la indústria; 
donar uns terminis, cosa que aquí no es fa. Creim que 
a~o haura estat degut tal vegada a una certa precipitació 
a I'hora d'elaborar aquesta moció. 

Per una altra banda sí que hem de dir que 
respecte al punt quart i al punt cinque, als quals dona
rem el nostre vot favorable, entenem que per part del 
Govern de la Comunitat en el termini de tres mesos es 
presentí una comunicació en materia de política d'ad
quisició i promoció de sol industrial, creim que a~ó sí 
que s'hauria de fer, i crec que a més la Conselleria no 
ha de tenir problemes en fer-ho. No fa massa dies el Sr. 
Conseller va anar a 1 'illa de Menorca i va anunciar una 
serie d 'inversions a arrel d 'unes peticions que hi havia 
hagut per part de diferents ajuntaments, precisament per 
a l'adquisició i promoció de sol industrial, i creim que 
fer a~o amb el conjunt de tota la comunitat i fer aquesta 
comunicació perque es tingui coneixement per part de 
la cambra de quina situació es troba a~o, creim que 
mereix el nostre vot favorable, i que a més per part del 
Govern no hi hauria d'haver problema perque a~o es 
fes. Creim fins i tot normal que ac;o es demani i es faci. 

Per una altra banda, en el que respecta al punt 
cinque, sabem i creim que difÍcilment per part del 
Govern i per part del grup que li dóna suport es podra 
donar el vot favorable al punt cinque. Nosaltres evi
dentment Ji dcsnarem, perque creim que tot allo que vagi 
encaminat a reactivar l'economia de la nostra comunitat, 
i en aquest cas a destinar una quantitat important, que 
són 500 milions de pessetes a la reindustrialització de la 
nostra comunitat, creim que és positiu que a~o es pugui 
endavant. Per tant, també li donarem suport. En defini
tiva als tres primers punts el nostre vot, ja que amb 
l'esperit de fons, pero no en la formulació com estan 
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fets aquests punts, no hi acabam d'estar d'acord com s'ha fet, 
ens abstindrem; i al punt quart i cinque els votarem favora
blement. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup PSM 1 EEM el Sr. 
Orfila té la parauIa. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gdicies, Sr. President, senyores i senyors cliputats. 
EL fel que les IlIe Balears es trobin entre les lres darreres 
comunitats pel que fa al J'llveU d'industrialització, i que les 
darreres ele l'Institut acional eI'Estadística indiquin que en 
el clarrer 10 anys, 1982-92 s han perdut més de 8.000 lloc 
de feina al sector. quan a nivell ele l Estat el nombre de lJocs 
ele feina al mateix sector creixia és significatiu ele la situació 
que viu la inclústria a les nostres ilIes. 

El Grup Parlamentad del PSM i EEM ha denunciat 
ele manera reiterada l abandonament, la infravaloració que 
s' ha fet se.mpre eles d 'aquest govern del sector industrial. Ho 
hem denullciat i hem fer propostes posit ives per tal de canvi
ar I'enfoc d 'aquesta política . Tot aC;o des del convenciment 
que mantenim que aconseguir que hi hagi a les nostres i!les 
UJ1 teixit industrial viu esdevé vital per al futur de I'econo
mía de qualsevol país, i evidentment del nostre també. Com 
vostes saben petiectament el nostre paí esta abocat a una 
especialització productiva que, tO! i tenir factors positius, 
implica els lngics periJIs d'una excessiva dependencia. 

Així no hem dubtat en proposar de manera reiterada 
augments ignificatiu del pressupost de la COl1selleria de 
Comer~ i lndÍlstria que invariablement, any rera any s han 
rebutjat com s han rebutjat també les propostes constructives 
que hem presentat coro al que la setmana pas ada es discutia 
en el si de la Comissió d'Economia, i a la qual feia referen
cia el Sr. Valenciano, referida a la creació d'una oficina uni
ficada de gestió d 'establiments industrials destinada afer 
front a l,excessiva burocratització que desincentiva la creació 
de noves empreses. 

Defensa!". senyores i senyors diputats, la necessitat dé 
donar un fort impuls a un sector, I industrial , que pateix 
greus problemes, no implica -com algú ha volgut fer veure, 
en concret el president del Govern a alguna intervenció que 
ha fet elavant aquest plenari, cap act itud bel·ligerant en con
tra el'altres sectors el turistic pe!" exemple, que han jugat i 
juguen un papel" importantís im a I'economía de les Dles. És, 
per contra, tenil" molt ciar que el futur economic d'aquest e l 
nostre país ha de comptar si volem mantenir el niveU de 
benestar per als oostTes ciutaelans, amb una posició competi
tiva en el sector turístic, i amb un desplegament industrial 
que esgoti les possibilitats, les oportunitats que a les IIIes 
tenim de comptar amb unes inc1ústries també competitives. 

Ara més que mai, per tant, quan el turisme ha arri
bat al punt el 'inflexió que exigeix nous enfocaments, quan 

tots som conscients que I epoca del creixement constant 
'ha acabat, quan el coocepte de desenvolupamellt soste

nible s imposa no tan sois ja des de la peJ·spectiva ecoló
gica i media m b.iental, sinó també per exigencies del 
propi mercat i per la matejxa por de caure en situaci.oDs 
de perilloses obreofertes que tant de mal fan a le poli
tiques de gualitat· ara més que mai -elic- fan falta pro
postes serioses de desenvolupament d'un sector massa 
temps oblidat o infravalorat i sense pretendre imposar 
cap casta d'indusrialització fore;ada que mai arribaria a 
funcionar, intentar fer possibIe el grau d'industriaIitza
ció que permeten eIs recursos de que disposam a les 
Illes. 

Altres comunitats ho han fet aixÍ, i s'han abocat 
a promoure plans de reindustrialització que els han de 
permetre afrontar els desafiaments comunitaris -ele 1 'Eu
ropa comunitaria, vull dir- amb una certa perspectiva 
d'optimisme. Es tracta, en realitat, de fer el cas que es 
mereix a les recomanacions que provinents de la mateixa 
Comunitat Europea, indiquen que els propers anys po
den resultar fatal s o ben al contrari, poder oferir opti
mes situacions per al desenvolupament industrial de les 
zones periferiques de l'Europa del 92, depenent de les 
actuaci.ons, de les mesures que es prenguin a partir d'a
quests moments. 

Nosaltres podríem compartir les afirmacions del 
conseller d 'Indústria fetes a principi d 'any a Menorca, i 
que vessen una actituel molt crítica respecte de la poli
ti.ca industrial del Govem central si el conseller en to t 

de veure sois la pal la a I' ull del veí -que existeix és ben 
real- reconegués també les propies insuficiencies. Reco
neixer en primer Uoc que la política d abaratiment del 
01 industrial de que parlava fa un moment el Sr. Valen

ciano, j que és indosa en un deIs punts de la proposta 
d 'aquesta moció subsegüent, és del tot insuficient. Que 
els preus amb que es troba un empresari a I'hora d 'ad
quirir un poJígon coro són eIs de Maó de Ciutaelella o 
de Palma, representen un desincentiu, i que la política 
iniciada enguany per la Conselleria continua sent pobra 
perque no hi dedica els uficients recursos. Reconeixer 
que la política de captació de noves empreses ha estat 
fins ara un fracas rotund, i que les iniciatives de les 
quals tanta propaganda han fet, com la deIs japonesos i 
la fabrica ele bombetes de Petra, han estat un autentic 
bluff; ón I herencia que el conseller té damunt la se va 
esquena, vulgui o no vulgui. Reconeixer que les inversi
ons en general de la Conselleria són tan esquifides, tan 
magres, que no tenen incidencia real davant la complexa 
situació que pateix el sector. Reconeixer que el primer 
pla de reíndustrialització -que en pau descansi , ho hem 
de dir abcí- estava mal plantejat i pitjor executat. Reco
neixer que clo anys per elaborar un Ilibre blanc de la 
indústria a les mes són massa anys per tan poc l1ibre i 
per tan poc inelústria. Reconeixer que una i una altra 
vegada la Conselleria ha fallat pel que fa aLs termini per 
presentar aquest [libre blanc que cI 'altra banda -i perelo
nin la incred ulitat- dubtam molt de la seva eficacia. 
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El nostre suport, Sr. Valenciano, a les cinc propostes 
que inclou la moció van precisament en aquest sentit, fer no 
tan sois un acte de contrició reconeixent que s'ha fallat, sinó 
fent també proposit d'esmena i posant les bases per corregir 
l'actitud que fins ara s'ha tingut per part d'aquest govern. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. ORFILA: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup PP-UM la Sra. Salom 
té la paraula. 

LA SRA, SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Vull reconeixer amb satisfacció el compromís d'una actitud 
inquieta i preocupada que es reflecteix en l'aHegat -i cit textualment
duit a terme per vos tes aquí. Diuen: "El sector industrial i 

comercial de Balears passa per dificultats". L'errada és, Sr. 
Valenciano, que aquest veritable missatge no s'ha pogut 
anticipar al clamor sagnant que el seu partit ens ha posat en 
el furgó de la coa d'Europa. 1 per aixo la situació de les 
nostres empreses és a la major part deis casos extrema i 
dificultosa. 

En el Partit Popular, pero, ens han ensenyat a veure 
les coses com són, i seria facil atribuir els problemes a Ma
drid, com ho fan els seus companys, que per justificar el caos 
economic d'Espanya donen la culpa a la conjuntura interna
cional, a la crisi internacional. Aquesta regla de tres socialista 
la descartam. no ens va en la seva concepció ni mobil teoric. 
Nosaltres utilitzam la premissa de l'evidencia, pero el més 
graciós del cas, és que en aquest assumpte qualsevol de les 
dues alternatives ens dóna el mateix resultat. La culpa d'a
quest mal moment la té el Partít Socialista. No té la culpa 
Helmut Kohl que hi hagi atur a Espanya ni a Balears; ni en 
John Major la té de l'asfixiant pressió fiscal ni deis alts tipus 
d'interes. No en tenim la culpa nosaltres d'aquest desgavell. 
No responsabilitzin el Govern de la Comunitat Autonoma, 
perque voste sap massa que han estat prou conscients de la 
problematica que pateix la petita i mitjana empresa, i també 
de la vertebral importancia que aquest sector juga dins la 
nostra economia balear. 

1 traduint a la practica, doncs, la necessitat d'adopció 
de mesures eficaces, fa uns mesas es va posar en marxa el 
desenvolupament del Pla de suport a la modernització del 
comen~, pla que ha tengut una forta i positiva repercussió 
dins el sector, pla -per altra part- que va posar en marxa a 
mitjan exercici economic de I 'any passat; per la qual cosa és 
logic que si quasi a final d'any es suplementen d'una manera 
bastant important una serie ele partides pressupost:hies, és 
logic que una part important de les inversions de la Conselle
ria de Comer<; i Indústria es materialitzin els darrers mesos 
de l'any 1992. D'aquest punt no se'n pot fer una crítica. 

Respecte al segon punt de la seva moció, que la 
Conselleria concreti molt més rapidament les seves inversi
ons previstes per a l'any 1993, cal sen ya lar dues qüestions 

distintes. Primera, que passaria si durant el primer més, 
al més de gener, es concretassin totes les inversions? En 
teoria, les empreses se'n beneficiarien, pero, i que passa
ria els darrers mesos de 1 'any quan estarien ja materialit
zades totes les inversions? Senzillament que les empreses 
se'n resentirien, pero d'una manera negativa. 

A la vista d'aixo, em deman: resulta beneficiós 
que es concentrin totes les inversions a principi d'any. És 
millor que es produeixi d'una manera ordenada alllarg 
de tot l'exercici economic, des de dia 1 de gener fins a 
dia 31 de desembre? Segona q üestió: pot la Conselleria 
concretar totes les inversions al ritme que ella vol? La 
resposta és clara: no. 1 m 'explicaré: si es donen una 
serie d'ajudes per assistencia tecnico-comercial, aquestes 
es concretaran a mesura que ho demanin les distintes 
associacions. Si es donen unes ajudes per a la formació 
professional del comerciant, s'han de concretar al llarg 
de tot l'any, perque si no ens podríem trobar, per 
exemple, que dins els primers mesos de l'any es fes sin 
tots cursos de formació, 200 cursos. 1 després, els dar
rers mesos de l'any, cap ni un? 

Aixo no seria bo per a la formació del nostre 
capital huma. 1 el mateix es pot dir respecte de la finan
<sació o del suport financer a les petites i mitjanes em
preses, respecte als estudis, respecte a les inversions en 
equipaments comercials, respecte a les reformes de mer
cats municipals. Totes aquestes inversions, encara que ho 
vulgui la Conselleria, no es poden realitzar al seu ritme, 
sinó que es concretaran al ritme que ho demanin les 
empreses i els ajuntaments. 

Quant al tercer punt, llibre blanc d'indústria, 
aquest és un tema que avui per avui no depen única
ment de la voluntat del nostre govern; hi ha altres insti
tucions que hi tenen molt que veure, com la Universitat. 
El nostre grup no donara suport a aquest punt de la 
seva moció, perque no el consideram construetiu, ni que 
aporti cap idea nova que vagi en benefici del nostre 
sector industrial, sinó que tan sois el que es pretén és 
pegar una estirada d'oreiles al Govern perque encara no 
l'ha presentat. No obstant aixo, Is explicaré en quina 
situació ens trobam. Es va encarregar a la Universitat de 
les Illes Balears que elaboras el Llibre blane d'indústria. 
L'any passat, al mes de setembre, es varen lliurar els 
atlas de sol industrial de Balears, j un primer avan<; 
sobre la situació del sector industrial. Repetese, el mes 
de setembre de l'any passat. 1 es va comprometre la 
Universitat que dins els quatre primers mesos del 1993 
es iliuraria la totalitat del llibre. Per tant, em sembla 
logic que el Govern no l'hagi presentat en aquesta eam
bra, en tant en quant no ho té. Només disposa d'un 
avan~. Esperem, dones, que la Conselleria tengui la tota
litat del Llibre blane d'indústria, i després sí que podra 
ser enviat al Parlament. 

Respecte del quart punt, que el Govern balear 
en tres mesos presenti al Parlament una comunicaeió en 
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maten a de política d'adquisició i promoció industrial, el 
nostre grup li podria dir que sí. Pero, i per que en tres 
mesos? 1 per que no en sis? 1 que ha de fer la Conselleria? 
Presentar pel seu compte una comunicació a la cambra en 
aquest sentit, i ja esta? 1 el que pensen els ajuntaments, que 
no s'ha de tenir en compte? 

Nosaltres pensam que és molt més positiu el que fa 
fins ara la Conselleria, mantenir una serie de consultes amb 
els ajuntaments, que són els que hi tenen més a dir i aportar 
a l'hora d'analitzar la conveniencia o no de crear nou sol 
industrial i la seva posterior promoció. 1 per part de la Con
selleria s'ha brindat tota la coHaboració que faci falta per tal 
de poder materialitzar nou sol industrial, amb la intenció 
d'arribar a una solució entre ajuntaments i Conselleria. 

Respecte al darrer punt de la seva moció, vos tes ens 
demanen dues coses: que en un mes es presenti al Parlament 
el Pla de reindustrialització; i segona, que hi destinem 500 
milions de pessetes, pero -aixo sÍ- sense que vagi en detri
ment del pressupost de la Conselleria. La primera qüestió -
que es presenti el Pla- ens pareix bé; pero no han de voler 
passar vostes l'arada davant el bou. En aquest cas han de 
saber que el Pla de reindustrialització va al proxim Consell 
de Govern, on es discutiran els distints punts de vista, i si 
s'arriba a un acord s'aprovara, i sera després quan el Govern 
l'enviara al Parlamento 1 es demanara tramitació d'urgencia, 
perque consideram que és important per a les nos tres in
dústries que es posi en marxa com més prest millor. 

Ara bé, el que ens sembla absurd, ridícul i demago
gic és que vostes, el grup més nombrós de l'oposició, sen se 
que coneixer el contingut del Pla de reindustrialització, sense 
saber quines són les mesures que s hi proposen i sense saber 
res de res, van i tiren una pedra a I aire: 500 milions de pes
setes. 1 per que han de ser 500 milions de pes etes. 1 tal 
vegada seran 650; no és així, Sr. Conseller? 1 tal volta seran 
manco. No és serio, aixo. 

Senyores i senyors diputats, la veritat és que jo sem
pre quan estudiava m'havia pensat que primer s'estudiaven 
a fons els continguts deIs Pla, s'analitzaven les mesures que 
s'hi proposaven, es comprovava si eren correctes o no; i 
després es quantificaven. Tal vegada devia anar equivocada. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo En torn de replica el Sr. Valen
ciano té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Comen~a
rem pel darrer; jo ja sabia que vos tes sempre volen fugir de 
la seva responsabilitat, ja ho sabem. 1 ara la Sra. Salom em 
permetra que li digui que la fan fer de tot terreny; pero jo li 
demanaria que parIas del que sap; i quan no se sap una cosa 
el millor que es pot fer és callar. Diuen que en aquest país 

la indústria ha aJlat tan malament, elcetera. jo 1i llegiré 
un informe de , 'OCDE de la dan'era decada: resulta que 
a Espanya el pes del sector industrial ha perdut en 
aquest deu anys 3 punts, només per dan-era d'Alema 
nya. En canvi a Anglaterra el seu gran exemple, resulta 
que \l'han perdut amb la eva po lítica: 1 a Italia, amb 
una altra políti.ca n han perdut 5. Per tant, aballS de 
venir aquí i voler fer propaganda electoralista que el 
Govern ho fa molt malament etcetera es doclll11entin . 
N'hi ba, de documents, j vos tes els tenen. Els estudiXo 
el lIegeixin i vellran la quanritat de disbarats que vostes 
di.uen. 1 aixo ho saben els seus dipu'tats al Congrés, 
perque ja els ha he01 explicat aUa moItes vegades. Per 
tant, parlin d'allo que saben. 

Evidentment que el uostre grup vol que les 
inversions es facill d'una manera ordenada evidentment 
que sí, i per a<to preselltam aquesta proposta de resolu 
ció, precisament per a~o. 

Em permetra el president que respongui inde
pendentment al diputals. Jo, Sr. Peralta, li faria una 
distensió, si em permet. Ha hagut de fer moJtes filigra
nes per poder explicar la seva abstenció, perque, anem 
a veure: és vera o no és vera que ele 1.700 mi lions ele 
pessetes fins a 31 de desembre només van ser capagos 
de contreure n 200. É vera o no és vera? És ciar que sí 
és la documentaeió que va aportar aquest govern a 
aquest parlament, a no ser que ens enganassin. 

Segona qüestió: aixo és poshiu o és negatiu? Jo 
cree que és difícil dir que sigui positiu. Evidentment 
volem que sigui d'una manera ordenada. Per tant elues 
conelu ions: Primera hem de valorar negativament aixo. 
Segona que bem de fer?, fer-ho duna altra manera, que 
aixo és la segona proposta ele resolució, el que vos te 
deia, fer-ho d uoa manera ordenada. El que passa és que 
a vegades hem de defensar ¡'indefensable i ens toca fer 
qualque paperet aquí damunt que realment no s aguan
ta. 

Respecte al tercer punt: va ser un acord per 
unanimitat d 'aquest parlament. L'anterior conseller 
d 'lndústria ... jo ja ho se que aquest conseller d'Indústria 
té una herencia molt dificil. Jo ha entenc que la tengui, 
ja ho va dir ell i jo ho compartesc. Té una herencia 
molt difícil, pero j'anterior conseller d lnclústria es va 
comprometre que en un any tendria un IIibre blanc fet , 
independentment de qui I 'encarrega . Si vostes es varen 
equivocar perque resulta que els comptes ni amb un , ni 
per dos ni per tres els surten, realment és Wl greu error. 

Referent al punt número 4, a veure per que són 
tres mesos i no són sis? Jo li explicaré el'una manera 
molt sel1ziLJa. Aq uest conseller quan va venir aquí al 
Parlament per primera vegada el mes de etembre, que 
va compareixer i va explicar la seva política -a setembre 
cle11991, estam al 1993 fa quasi dos any - va dir que ell 
voüa escoltar els ajuntaments en materia de 01 industri-
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al, a petició del Sr. Orfila; i que sí, que volia escoltar tot
hom, etcetera. Han passat quasi dos anys i estam amb la 
mateixa can~oneta: "volem continuar escoltant tothom". 
Escolti, ja esta bé d'escoltar; presentin una cosa, facin una 
política e~ aquest respecte, que opina el Govern en aquesta 
materia? Es aquesta la qüestió. la fa un any que escolten els 
ajuntaments, ja esta bé d'escoltar. Comencem a actuar, que 
passara la legislatura i encara estarem escoltant els ajunta
ments. 

1 per que 500 milions de pessetes i el termini d'un 
mes? Molt senzíll: Com neix aquest Pla de reindustrialitza
ció? El Grup Parlamentari SOCIALISTA va presentar una 
interpel·lació a aquesta cambra el mes de mar~ de I'any pas
sato Va sortir el conseller i va dir que en sis meso s -escolti 
bé, eh!- en sis mesos presentaria un pla de reindustrialítzaci
ó. El mes de setembre passaven sis mesos, estam al mes de 
mar~ del 1993 i encara no I'han presentat, Jo crec que amb 
un mes n'haurien de tenir de sobres. 1 com que vostes no hi 
tenen intenció, de moment, perque així ho han dit en aquest 
Parlament, perque segurament voste ho va defensar en el 
pressupost, que va dir que no volía destinar cap dobler al Pla 
de reindustrialització, record les esmenes del debat de pres
suposts de l'any 1993 -perque ens hem de recordar de tot- i 
alla el Grup Parlamentari PP-UM va votar en contra que es 
dotas aquest pla. Precisament per a~o nosaltres volem que 
es doti aquest pla amb 500 milions, i millor si són 650 o 700. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Intervencions en contrare
plica. El Sr. Peralta té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIÓ. 

Gracies, Sr. President. Del debat que hi ha hagut 
entre el grup interpeHant i el grup que dóna suport al Go
vern, la veritat és que no han sortit massa dades que ens 
facin canviar el sentit del vot, tal com ho he plantejat amb la 
meya intervenció. S'ha parlat aquí de qüestions com ha 
plantejat ara el Sr. Valenciano, de la davallada en tres punts, 
segons les dad es de l'OCDE en els darrers deu anys el sector 
industrial a Espanya, i ha fet una comparació amb els 6 
punts del sector industrial a Anglaterra. La veritat és que 
a~o ens diu poc, perque el pes específic del sector industrial 
a Espanya no es pot comparar amb el pes específic del sec
tor industrial a Anglaterra. És com dir que aquí hi ha 3 
milions d'aturats, i a Fran~a també hi ha 3 milions d'aturats, 
pero ciar, a Fran~a hi ha 24 milions de treballadors, i aquí 
n'hi ha 12 milions i busques; o sia que aquesta comparació 
no ens serveix i no ens aporta res i no ens aporta res a aquest 
debat; i en tot cas nosaltres no volem que cada un deIs debats 
d'aquesta cambra es converteixi ja a partir d'ara en una serie 
de formulacions de caracter electoral per una o per I'altra 
banda, com ja es comen~a a notar des de fa un temps, pero 
que creim que a partir d'avui -precisament sembla que avui 
ja sera el dia clau- sembla que ja anem en aquesta direcció. 
i no caurem en a~o. 

Vull insistir en la qüestió que no hem sentit 
rallar per part de ningú, que és necessari que el govern 
d'aquesta comunitat doni suport al comer<; tradicional 
de les nostres illes, les indústries tradicionals de les nos
tres illes. A<;o creim que és el que ens ha de preocupar 
més, perque els gran s temes -ja ho dit en l'altra inter
venció- els dos grups majoritaris d'aquesta cambra, en el 
Consell Insular de Mallorca no varen tenir cap problema 
en posar-se d'acord en el tema del Corte Inglés. Per 
tant, ja ens denota per on va la línia en el tema de les 
gran s qüestions en temes de comer<;, que s'assembla 
moltíssim. 

Per tant, la problematica principal és aquest 
comen; i aquesta indústria tradicionals de la nostra 
comunitat, i per una altra banda els alts tipus d'interes 
que hi ha damunt els nostres industrials. En aixo té unes 
connotacions importants i una responsabilitat importan
tíssima el Govern de 1 'Estat; el que fixa la política és 
el Ministeri d'Economia i el Banc d'Espanya quant els 
tipus d'interes. Per tant, la responsabilitat del Govern 
central, i per una altra banda responsabilitat per part del 
Govern d'aquesta comunitat, que hauria de desviar part 
de les partides pressupostaries a subsidiar aquests típus 
d'interes, i el subsidi que es fa actualment des del Go
vern considerem que és insuficient, hauria de ser més 
alt, com a mínim se n'hauria d'anar a 5 o 6 punts més 
del que es fa actualment. 

Creim que a<;o són els temes fonamentals. Sa
bem que tal vegada no va per aquí la cosa, pero nosal
tres que esta m centrats, i jo sobretot que estic aquí 
centrat en aquesta cambra he de fer aquest tipus d'inter
venció. Ho dic tant pel senyor proposant de la moció, 
com pel Sr. Conseller d'Economia, que riu molt de 
sentir aquestes paraules. Ho dic en aguest sentít, estic 
aquí centrat, i crec que amb aquesta bona voluntat feim 
aquesta expressió. Per tant, abstenció als tres primers 
punts, i vot favorable al punt número 4 i punt número 
5. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. El Sr. Orfila té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. El nostre grup, que no 
esta centrat de cap manera, no modificara la intenció de 
vot express ada a la primera intervenció que hem fet, i 
especialment després d 'haver assistit atentament al debat 
que s'ha produi"t. Jo podria estar d'acord amb una part 
de les afirmacions que feia fa un moment el Sr. Peralta, 
en el sentít que hauríem de transformar els debats en 
aquest parlament a partir d'ara fíns a les eleccions amb 
una especie de tir al blanc des deIs dos grups majorita
ris: el que dóna suport al Govern de l'Estat i el que 
donas suport al grup que pretén tenir el Govern de 
l'Estat a partir de les proximes eleccions -esper que no 
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ha acansegueixi- pero el fet és que el debat, vulguem o no, 
es produeix en aquest sentit. 

Jo he de dir que de tota manera m'ha semblat que el 
debat era reall11ent flllix encara que hi ha hagut alguna pro
va, alguna intervenció, com una vertadera demostració de la 
racionalitat pura. La Sra. Salom Sr. Valenciano, a un mo
ment determinat ha arrib t a dir que si el Govern no presen
ta el L1ibre blanc d 'iodústria al Parlamenl és perque no el 
té. 1 aquest és e l problema, ho eotén? Per tant el Govern 
si el üngués. el presentaria. La qüestió, precisament, per la 
qLlal nosallres dOnam suport a la seva moció és perque 
creim que en tre anys hi havia temps sllficient per tenir el 
L1ibre blanc d ' indústria el Govern i evidentment en segon 
Iloc tenir-Io el Parlament. 

o ho ha fet tenia une altres prioritats, i una altra 
qüestió que també 111 'ha fet molta gracia és que sembla que 
ha quedat dar per part del grup que dóna suport al Gavera 
que ni el Sr. 1 ohl, ni el Sr. Major, ni el Sr. Triay ni el Sr. 
Cañellas tenen la culpa deis problemes de les lJIes, la qual 
cosa enS sembla perfecta. El problema que Ilosaltres ens 
plantejam és UIl altre. E l Sr. Kohl evidentment 00, ·el Sr. 
Major segurament que tampoc pero el Sr. Cañel1as i el Sr. 
Triay, han fet res per millorar la situació de la indústria j el 
comer a Les rues. Nosaltres creim que no, i com que pensam 
que no, exigim -per aixo clonam suport a la seva moció- que 
prenguin les mesures adieots per donar soludons als proble
mes perque és la seva obligació si teoen un projecte de 
país. E l nostre grup ho ha adoptat sempre, j per a~o, encara 
que donem suport a la moció subsegüent que vostes presen
ten ho feim de manera reticent i poc esperan~ada, perque 
abem que 110rmalment, encara que s'aprovin les mocíon -i 

es veura al final del debat el'aquesta sessió parlamentaria 
cl 'avui- el Govern, si pot, no els acompleix. Grades, Sr. Pre
sident. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Té la paraula la Sra. Salomo 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Grades, Sr. President. La impressió que tenc és que 
al Sr. Valenciano li ha cogut un poc tot el que li he dit, no 
li ha agradat, ja que en la se va replica ha hagut d'entrar en 
cena manera en clesqualificacions. En tot el que m'ha dit no 
ro 'ha rebatut en res els meus arguments , ha continuar amb 
el seu di c posar amb el pinyó fix, í ja ho veurem. 

Vostes veig que s han fjxat en l' informe que urt a 
El País ele Carmen Alcaide que diu que reclama una major 
eficacia a les administracions, inclosa la balear. Jo cree que 
s~ria interessant que per augmentar l'efica.cia comencin eles 
de Madrid amb menys malbaratament, amb menys informes, 
recluint la pressió fiscal a les nostres empreses c1avallant el 
tipus c\ ' interes f1exibiUtzant les relacions laborals, ¡en aque -
tes condicions era possible que les meslLre que pren el 

nostre govern balear sien més eficaces 
benefici de les nostres empreses. 

redundin en 

Nosaltres al darrer punt, que pareix gue és alIa 
on s'ha centrat més el debat, guant a presentar en un 
període d'un mes el Pla de reindustrialització, i dedicar
hi 500 milions de pessetes li volem dir -i li repetiré- que 
el Govern fa comptes dur aguest pla de reindustrialitza
ció al proxim Consell de Govern, i que primer les coses 
s'han d'estudiar, i s'han d'analitzar, i s'han de veure si 
són positives o no, i després es guantifiquen. 1 en prin
cipi, com gue el Govern té aguest pla, sap quina ha de 
ser la quantificació que ha de tenir, i vostes no poden -
crec jo- des de I'oposició dir 500 milions de pessetes, a 
bulto perque no em pareix seriós. Veig també que al
manco s'han llegit l'informe de I'OCDE. Jo els dema
naria que apliquin també a Madrid les propostes que 
s'hi fan. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salom. Acabat el debat, passarem 
a la votació de la moció, i he deduit que podem votar 
separadament, en primer Iloc els punts primer, segon i 
tercer; i llavors el quart i cinque. 

Votarem, ido, en primer lloc els punts primer, segon i 
tercer de la moció. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 
Gracies, poden seure. 

20 vots a favor, 29 en contra, 3 abstencions. 
Queden rebutjats els punts primer segon i tercer. 

Passam a la votació deIs punts quart i cinque. 

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

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

Abstencions? No n'hi ha. 

23 vats a favor, 29 en contra, cap abstenció. 
Queden rebutjats els punts quart i cinque, i amb ells 
tota la moció. 
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III.-INTERPEL·LACIÓRGEnúm.357/93,presenta
da pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a execu
ció del programa 5-B 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam al tercer punt, que correspon a la Inter
peHació 357, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALIS
T A, relativa a execució del programa 5B. Té la paraula en 
nom del grup proposant el Diputat Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El progra
ma operatiu de les zones 5B de les Illes Balears su posa un 
inversió conjunta superior a 5.000 milions de pessetes a 
desplegar des del 1991 a 31 de desembre del 1993. Com tots 
els diputats saben, aquest programa cobreix el territori de les 
illes de Menorca, d'Eivissa, de Formentera, i els municipis 
que conformen la serra de Tramuntana, a l'illa de Mallorca. 
Consta de 4 subprogrames: millora d'estructures agraries i 
diversificació del sector agrari, conservació i aprofitament del 
medi natural, diversificació de I 'activitat economica i millora 
de les infraestructures de suport, i valorització de recursos 
humans, que és un programa de Fons Social Europeu de for
maclO. 

El grau d'execució del programa operatiu 5B, per les 
dades disponible, és molt baix. De les quantitats que són 
responsabilitat d'execució de la Conselleria d'Agricultura, i 
per tant descomptant sub programes que són assignats a al tres 
administracions -siguin de l'Estat en col-laboració amb els 
consells insulars, sigui la Conselleria d 'Economia en relació 
amb l'Institut tecnic de la bijuteria a Menorca, o siguin di
rectament de l'Estat, com són el de cessament anticipat de 
l'activitat agraria- el conjunt ele gestió, d'execució ele l'any 
1991 i de l'any 1992 no supera el 59%. De 2.364 milions que 
constitueixen aquests programes que he citat, i per tant, des
comptant els que no són responsabilitat de la Conselleria, 
seran realitzats 1.390 milions. 

Per tant, en aquests moments, a part ele quin pugui 
ser el grau d'execució del programa corresponent a l'any 
1993, que té una magnitud ele 1.400 milions de pessetes, deIs 
quals reconeixem que no tenim dades en absolut, pero la 
suma ele 1991 i 1992 ja ens dóna una quantitat superior als 
1.000 milions ele pessetes pendents d'execució. I diria que 
aixo hi haurÍem de sumar el 4.000 milions de pessetes que 
el Sr. Conseller ha trobat, com vostes saben, i que ens expli
cara, supos, oportunament com els ha trobats i en quin estat 
els ha trobats. 

Existeix, per tant, un gran retardo Sera recuperable, 
Sr. Conseller d'Agricultura? Quines mesures s'han pres o es 
pensen prendre per recuperar el temps perdut, i evitar que 
es converteixi en inversió pereluela? En aquest moment, en el 
dia d 'avui -o d 'aquestes darreres setmanes-: Quin és realment 
el grau d'execució elel conjunt total del programa fins a de
sembre del 1993 de responsabilitat de la seva conseIleria? 

Pero, senyores i senyors diputats, el grau d'execució no 
pot ser només el percentatge ele despesa compro mesa o 
pagada, ha d 'incloure també una valoració del grau 
d'aproximació o ele desviació deIs objectius prefixats. 
¿Es cobreixen els objectius prefixats en materia d'agro
turisme i de turisme rurals, als quals s'hi eledicaven uns 
recursos importants: 56 milions per associació d'agrotu
risme, 300 milions per turisme rural, 20 milions per una 
xarxa informatica agroturística, i moltes altres partides, 
a camins, telefonia, al servei d'electrificació, al servei de 
l'agroturisme i del turisme rural? 

El fulletó sobre agroturisme, editat en diverses 
llengües i sobre turisme rural, no pot ser més preocu
pant. És un fulletó realment ben presentat graficament, 
pero ens trobam que estan pagats pel programa 5B, i hi 
trobam establiments d'A1cúdia, de Manacor, de ses Sali
nes, de Felanitx, de Sineu, de LIucmajor, de Santa Euge
nia, d'Algaida, que no són municipis que estan dins la 
zona 5B de Mallorca. 1 vull dir, i ho diré cada vegada 
que digui coses que no són dins zona 5B de Mallorca, 
que nosaltres creim que totes aquestes activitats merei
xen el suport de la Conselleria d'Agricultura, pero a 
carrec de les partides de la Conselleria d' Agricultura que 
no són exclusives i destinad es el'una manera prefixada 
als municipis inc1osos a la zona 5B. 

En trobam també, sembla ser, que la majoria 
deIs establiments que aquí s'anuncien són establiments 
no legalitzats. 1 que hem ele dir -encara que sigui un 
tema menor- de la selecció de fotografies, que per donar 
una visió de la qualitat d'aquests establiments abunden 
els mobles d 'estil castella i les cadires de plastic a bal
quena? 

En relació als camins rurals, Sr. ConseIler, -
acció 3.3- hi havia destinats, hi ha destinats, 411 milions 
de pessetes. Que ha passat al serra de Tramuntana, que 
és la zona 5B de Mallorca, que el'aquests 411 milions de 
pessetes, només n'hi han tocat 33 milions l'any 1991, 
pel camÍ del Terme de Santa Maria, el camí de So Na 
Vidal a d' Andratx, i el camÍ de les Tres Creus de Sóller; 
cap pesseta a l'any 1992; i sembla ser que ara s'hi desti
nen no sé 45 més o manco milions de pessetes a 1 'any 
1993, a la Mancomunitat del Raiguer en la qual -com 
vos tes sabran- hi ha quatre municipis que no són de la 
zona 5B, que són MarratxÍ, Consell, Binissalem i Búger, 
que mereixen tot el suport de la Conselleria el'Agricultu
ra, pero dins el programa 5B, i que arnés se'ls subven
ciona un camí per a cada municipi. Per tant, 45 milions, 
que no són exclusivament pel programa 5B i que arnés 
exigeixen el 40% d'inversió municipal, més 33 milions 
de l'any 1991 són les dades que tenim, en gran part 
facilitades per la Conselleria a la seva pessima resposta 
a les preguntes que li vare m formular, i que enlloc de 
contestar-les a'illadament, les va contestar totes agrupa
dament amb una elocumentació confusa i molt mala 
d 'interpretar. 1 a més li diria, Sr. Conseller: on són els 
200 milions de pessetes que la Conselleria el' Agricultura 



r 
1 

2748 DIARI DE SESSIONS / Núm.66 / 23 de mar~ del 1993 

va anunciar en el mes de juliol passat, a l'any 1992, destinats 
a camins de la serra de Tramuntana. 

Per altra part es carreguen al programa 5B actuaci
ons ordinaries de la Consellería d' Agricultura destinades a la 
totalitat del territorí de les Illes Balears, i no a la zona 5B. 
Per exemple, aquesta revisteta, que es diu Papers de la natu
ra, que trop molt en omiable, que és un butlletí de la Direc
ció general d 'E tructures Agnlries i Medí Natural, es carrega 
al programa 58, quan realment é una revista d'informació 
obre aquestes materie de la ConselIer ia. Per exemple, 

aquesta és dedicada al pare de s Albufera, que és fora del 
5B' Son Reus, eteetera. Vehieles que e carreguen al progra
ma SB, i que supos que evolucionen dins el territori total de 
les 11les Baleal'S, o COm a núuim de I'illa de Mal lorca, radio
telefons, etcetera. 

E l programa 5B, Sr. Conseller, és un penjador on 
'hi pot penjaJ.- qualsevol cosa, mentre sigui del programa de 

la Conselleria d'Agricultura. Se subvencionen empreses i 
entitats que no actuen tan sois dins la zona 5B per exemple 
la indústria Franja Roja S.A. de Bínissalem -Binlssalem 110 és 
de la zona SE-, la cooperativa de sa Pobla -que no é de la 
zona SB- la cooperativa de Sineu la cooperativa de Sant 
Joan -són les dades que la Consellería ha aportat per escrit 
al Jlistats informatics- la cooperativa de Montulri la coope
rat iva ele Felanitx, els ramaders agrupats ele Felanitx la deno
minació d 'origen del vi ele Binissalem ... tates aquestes coope
ratives, totes aquestes indústries, aquests ramaders agrupats 
aquesta denominació d'origen, mereixen tOl el suport de la 
Conselleria d ' Agricultw-a, i el nostre. Pero no han de ser 
carregades a les partides del programa 5B. Trobam dios els 
Ilistats de diferents actuacions concretes del programa 5B 
el ajudes a agricultors o empreses que tenen explotacions 
agraries, que hi ha titulars que ten en aquestes explotacions 
a Llucmajor, a Campos a es Sa]jnes, etcetera . r ón subven
cionats amb programes del SB que, insistesc, a Mallorca se 
cirCUmSCI'LU als municipis de la serra de Tramuntana. 

Sr. Con ell.er, ens va sorprendre tots quan el passat 
mes ele febrer va donar la notícia a tots els mitjans de co
municació de le JIles tots eJls, que les IlIes Baleal's disposa
ven de 4.000 milions més de la Comunitat Económica Eu ro
pea. D'on provenen, Sr. ConseUer, aquests 4.000 milions de 
pes etes? A que es destinaran? Vol dir aixo que en lIoc de 
5.000 milions per al 1991-93 a pal·t ir d 'aquesta trobalJa 
tenim 9.000 milions de pessetes a disposar en el programa 
SE? En resum Sr. Conseller, i a I'espera de les seves respos
tes, és molt baix el grau d'execució del programa. Si can -
guell despese corren de la Con elleria el ' Agricultura que 
lenen l'ambit de tota la Comunltat Autónoma i no de le 
zones SB, hi ha inversions j subvencions quantiose fora del 
territori 5B? Hi ha un greu retard per no dir un fraca , en 
la politica d'agroturisme i de turisme rural, que era un deIs 
eixos d'aquest programa operatiu ; es p0dria dir que hi ha una 
greu discdminació amb la sen-a de Tramuntana, a efectes de 
la millora de camins rural en relació dins el conjunt. En una 
paraula, que hi ha excessiva discrecionalitat i desviació del 

objectius, que es podrien resumir en una sola paraula, 
que és ineficacia. Moltes gracies, senyores i senyors. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Triay. Té la paraula el Con
seller d'Agricultura, Sr. Morey. 

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

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. 
Estic tan astorat, tant, que no puc donar... em mirava el 
secretari general tt~cnic per veure si era jo tot sol el que 
somniava, o era també eH, i tots dos al-lucinavem per... 

Cap de les dacles que ha expressat el Sr. Triay té 
relació amb la realitat cap. 1 ara els exp]jcaré. El pro
grama 5B té U'es controls d execució: Un el normal, 
Conselleria el 'Economia la fiscalització de la despesa 
etcetera normal com qualsevol programa de qualsevol 
conselleria' una auditoria externa pagada per la Con
selleria d'Economia i Hisenda que ens diu el grau cI'exe
cució del programa, i no soIs en despesa sinó també en 
desviació d 'objectius aquí present, clata de febrer del 
1993; i el tercer és el propi control de la Comissió de les 
Comunitats Europees, que dia 1 d'abril senl aquí a 
Mallorca a la Conselleria d'Agricultura, carrer Foners 
número 10, passallt-nos repas de tots aquests nombres 
que ara els donaré. Tres controIs. 

Molt bé, ido jo no em referiré a les xifres de la 
Conselleria d'Economia i Hisenda, no em referiré al 
control des de la Comissió, em referiré a l'auditoria 
externa que eada dos meso se'ns passa. El grau d exeeu
ció -si e medeix I'eficacia amb el grau d execució de la 
despesa, que ja sé que no és només aixo- segol1S aquesta 
auditoria, no ho die jo, el total de des peses previstes de 
I any '1992 referits a (a Conselleria d Agricultura i Pesca 
erell 1.29 .600.000 pessete . Les des peses executacles han 
estat 1.087.800.000 pessetes. El compromes en aquesls 
moments, a més del pagat, són 143,9 mUioos de pesse
tes; total 1.231,7 milions de pessetes. Grau d execució. -
repetesc, no segons aquest conseller- segons una audito
ria externa: 94,84%. la em diran vostes si els quadra el 
que han sentit ara i el que han sentit abans. 

Per consegüent, res de grau d 'execució molt 
baix. COl11 que é que la interpel'lació és una de les 
figures parlamentaries que em limita el temps no em 
deixa explicar amb tot detall, parlaré de si aquest és el 
grau d'excució, vegem el grau de desviació deis objec
tius. En el ubprograma 01 ens trobam amb una elesvia
ció d un 3% respecte deIs indicador i deis objectiu . En 
el programa 02 un 4%, etcetera. Em demana d 'on han 
sortit els 4.000 milions. No són 4.000 milions, són 3.800. 
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Del que no ha executat Madrid. La Comissió el que ens va 
oir és: "les despeses que havíem de cofinan~ar a Madrid , i 
que Madrid 00 ha ga tat , debmm que voste els gasti i ti cofi
nanCiam a voste 11 . o són 4 + 5 és el que Madrid no ha 
eXecutat. ens ha de.ixen execu(ar a l1osaltres, perque si nosal.
tres tel1im un grau el execució ele 94, 4% en aquests JUO

meDts Madrid té un grau d 'execució que no arriba al 4, o el 
5. o el 6%. o ha gastat res, i a més -í aixó no és cap acusació-
ens han donat una explicació per que no poden gastar. 1 é 

una explicació raonable. Ens diuen: "mirin vosÜ~s, nosaltres 
preferim gastar el que tenim, COl11 que el nostre pressupost 
és retallat, és curt, preferim gastar al 5B a les zones que 
estan més endarrerides respecte al desenvolupament econo
mic d'Espanya". És acceptable, pero el cert és aixó, que no 
han gastat. 

Quines mesures perdrem? Doncs miri, nosaltres dia 
1 d'abril proposarem a la Comissió mixta Estat espanyol, 
Administració central, Comissió de les Comunitats Europees, 
Feoga-Feder-FSE i Comunitat Autonoma de les Illes Balears, 
proposarem una execució del 100% del que ens queda per 
gastar tant a la Comunitat Autonoma, com el que li queda 
gastar a Madrid. Madrid ha definit exactament que pensa 
gastar, 433 milions de pessetes en el que resta d'exercici del 
5b, i la resta sera invertit en mesures de la propia conselleria 
o d'altres conselleries que puguin cofinan<;ar, que puguin 
presentar projectes cofinan<;ables amb el 5b. 

L'agroturisme ha tengut efectivament un desenvolu
pament més lent del que ens pensavem. Per a la seva tran
quil·litat Ji diré que en aquests moments practicament totes 
aquestes finques que figuren en aquest fulletó ja estan lega
litzades, i a més en aquests moments practicament n 'hi ha el 
doble en marxa, de tal manera que un deis problemes és que 
se'ns demana ja per aquest estiu per part de l' Associació 
d'Agroturisme l'edició d'un novell fulletó. Efectivament el 
turisme rural ha anat endarrerit respecte de la se va execució 
prevista. Hi ha hagut problemes de tipus normatiu i legislatiu 
per aplicar-lo, pero li vull dir una cosa: si lIegeix tant el 
decret com l'ordre de subvencions a I 'agroturisme i el turis
me rural, veura que es diferencien, i es primen les explotaci
ons que esta n en zones 5b; i que les que no estan en zona 5b 
van en una altra partida pressupostaria. Els camins prevists 
a la zona 5b executats no quadra en absolut amb la xifra que 
voste m'ha donat. Segons aixo, hem executat el 101 %, i en 
aquests moments tenim prevists 110 milions de pessetes no 
cofinan<;ats amb els ajuntaments, perque el que hem cofi
nan<;at amb els ajuntaments són els camins de la zona fora 
del 5b, programa 7124, no el programa 5312. Totes les coo
peratives que voste m'ha citat fora de 5b estan dins el pro
grama 7124, no estan dins el programa 5312. 

No és vera que nosaltres emprem en línies generals, 
miri, sí, el fulletó aquest de s'Albufera efectivament l'hem 
pagat amb fons del 5b, i hem anunciat allo deIs voltors i de 
la grulla campesina. Bé, pero en línies generals no cofinan
~am des peses generals amb despeses 5b. Per consegüent, jo 
el que lí dic és que nosaltres acabarem aquest 5b amb el seu 
estat d' execució el juliol del 94, que és com esta manat, amb 

un grau d'execució altíssim respecte a aItres regions 
espanyoles. Si dia 1 el'abril la Comissió ens permet el 
canvi de partides necessaris per agílitzar la gestió de la 
despesa deIs 3.800 mílions de pessetes que resten, nosal
tres aconseguirem aquest objectiu, i podrem presentar
nos a la negociació del proper 5b 1994-1999 amb una 
situació de privilegio 

Una única dada: si fóssim tan dolents, si fóssim 
tan inefica<;os, dia 19 d'abril no passaria el que passara. 
Dia 19 d'abril a Brusse¡'¡es hi haurala primera Confe
rencia internacional de totes les regions 5b d'Europa. 1 
en aquesta conferencia internacional la Comissió de les 
Comunitats ha triat de l'Estat espanyol dues persones 
per fer una ponencia sobre I'execució del 5b. Una el'e
Bes, obviament. és el secretari general d' estructures del 
Ministeri d' Agricultura, Pesca i Alimentació; i el segon 
és el que els parla. Gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Per fixar la posició pel 
Grup Parlamentari MIXT té la paraula el Sr. VidaI. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors dipu
tats. Som davant una nova interpeHació del Grup Par
lamentad SOCIALISTA. Com sempre passa amb les 
interpeHacions, el grup que interpel'la exposa els seus 
punts de vista, en aquest cas és sobre un tema concret, 
sobre I'execució del programa 5b, i explica sobre I'exe
cució del programa operatiu Foner d'intervencions -que 
suposam que vol dir inversions, que deu ser un lapsus
estructurals a zones rurals de les Illes Balears in el oses en 
aquest objectiu 5b -veig que té denominació de tarja de 
credit- de la Comunitat Europea. 

El grau d 'execució segons el grup interpel'lant 
és baix. Davant el! el ConseIler Sr. Morey diu que és aIt. 
Les postures són completament diferents, segons l'Hble 
Conseller el grau d'execució arriba al 94,44%, si no ho 
he agafat malament; segons l'interpeHant és baix, fins 
i tot es pregunta si hi ha 1.000 milions pendents, i si són 
recuperables. Fixa també la seva preocupació davant 
l'agroturisme i tudsme rural, i concretament davant 
d'un fulletó on esta n inclosos molts de municipis -per 
cert, tots segons he sentit, de rilla major, tal vegada és 
que no s'han explicat totalment- que no estan a les zones 
5b. Pregunta on són 200 milions de pessetes que s'havi
en d'invertir en els camins rurals de la zona de Tramun
tana. El Sr. Morey no només diu on són, sinó que diu -
si no ho he agafat malament- que s'ha arribat al 101%, 
o sigui que ens hem passat i tot, vol dir que se n'han 
gastat més de 200 mílíons. 
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Estam davant dues apreciacions completament dife
rent de cara a I execltció d aguest programa 5b. Nosaltres, 
com sempre ham pres nota de tot. Segurament encara hi 
baura més inlervencions, pero de totes maneres el que vo
lem dir que, com sempre la nostra postura, que no és ara el 
moment de votar, és sempre, com ha dit el melt company, 
que ha dit que eH precisament estava ubicat de forma centra- . 
da, jo vull dir que els al tres tampoc no estam descentrats a 
pesar de la nostra ubicació, i per tant ens centrarem en una 
apreciació objectiva sobre el que es digui, sobretot a la moci
Ó, que davant d'aquestes diferents apreciacions quasi és se
gur, si no s'aclareix més avui, que seguira a aquesta inter
pel·lació; i Ilavors, naturalment, votarem des d'aquesta cen
trada postura nostra el que creguem que objectivament, al
menys des de la nostra subjectiva apreciació -i valgui el joc 
de paraules- creguem que és el més adient. 

Per tant, en aquest moment no podem fixar la nostra 
postura, perque per nosaItres tant podem avaluar el que ha 
dit el Sr. Triay en nom del grup interpel·lant com, natural
ment, la contesta que ha fet el Sr. Morey a totes i cadascuna 
de les apreciacions del r. Triay. El Sr. Morey ho ha dit, que 
ell estava astorat, i jo no sé si arrib a estar astorat, pero que 
hi hagi aquestes eliferent.s apreciacions no deixa de ser un poc 
curiós. Pe!" tant esperam uns aclariments per una o una part 
abans de definir totalment la nostra postura en aquest tema 
de l'execució del programa 5b. MoItes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Grup PSM? Grup PP-UM? per 
fixar la posició, el Sr. Guasch té la paraula. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. diputats. E l pro
graJna 5b és un programa triennal que aTranca el 19 dejuli01 
del 1991 i s ha definit aquí per part del ponaveu del Grup 
SOCIALISTA, que e ta dividil en diferents ubprogrames. 
Pero 'luan s'ha parlat de la finan<;ació m 'ha crídat molt 
I 'atenció que només fes la referencia als 2.000 i busques ele 
milions deIs 5.000 i busques de.l programa que ha d'executar 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. Jo crec que una 
volta parlar del programa Sb, seria bo parlar del programa 
5b en el eu conjunto Logicament per part de la Comunitat 
Autonoma hi ha un compliment d'execució de quasi el 
100%, com molt bé ha dit el conseller, quant a les mesures 
que estaven compromeses que s'havien d'executar des del 
pressupostos mateixos de la Comunitat Autonoma. 

Ara bé, hi ha una manca d'execució del programa 
5b, perque hi ha hagut un sistematic incompliment en mol
tes mesures que havien de ser finan<;ades des del Govern 
central, i no ha estat així. Aixo esta actualment, com molt 
bé ha dit el conseller, recondUlt, i previsiblement es podra 
executar en la seva totalitat, pero en lloc d 'invertir la part 
proporcional que s'havia d'invertir per part del Govern cen
tral, s'haura d'invertir des d'aquesta comunitat autonoma. 
Pero llavors també dins aquesta finan<;ació del programa Sb 

hi ha d'altres entitals locals que també hi participen 
també hi ha una part que és finan~ció privada qu 
també hi ha de participar economicament. Totes aques 
tes coses són les que tal vegada fan que en el seu con 
junt, en el seu c6mput total, puga fer baixar una part e 
grau d'execució del programa 5b, perque si és ver, pe 
exemple, que hi ha un Ilan<;ament molt interessant, qm 
és el tema de I'agroturisme, del turisme rural, fins i to·, 
mesures de cara al desenvolupament de I'artesania au· 
toctona dins aquestes zones Sb. 

És veritat també que una voIta complimentada 
la legislació que pot fer efectiu i que pot vendre, per dir
ho d'alguna manera, aquest agroturisme i aquest turisme 
rural; si falta lIavors que hi haja les persones interessades 
en dur-ho a terme; i realment conscienciar aquest canvi 
en el istema d'explotació dins el que és la societat agra
ria no é un canvi que es puga executar en un termini 
de mesas, sinó que necessitara possiblement més temps. 
El tullet d'agroturisme, per exemple, que s'ha fet,on hi 
ha una serie d 'explotacions que no pertanyen a la zona 
Sb, I'havien de fer. Realment és moIt normal que tot el 
que són explotacions agroturístiques O de turjsme rural 
que hi ha dins Balears, ja que són poques hagin estat 
incloses dins aquest fullet, ¡que aquest fullet baja estat 
pagat pel programa 5b. Per que? Perque és difondre, de 
fet, el poc agroturisme, el poc turisme rural que tenim, 
per poder-ne arribar a tenir més. 

19ualment, tota volta que dins aquest programa 
5b hi ha un subprograma destinat a la millora i al mal1 -
tenjment del medi natural també és molt normal que es 
fac i una dlfusió, com s'ha fel, a través d'aquestes revis
tetes qL1e ha editat la Con elleria d 'Agricultu ra. Per aixo 
pensam que en principi, ha estat molt ben desenvolupa
da La política que quant aJ programa Sb s ha dut a ter
me des de la Conselleria d' Agricultura ¡ Pesca, amb tots 
els entrebancs qué ha trobat , i que previsibJement com 
siga que la definició quecli dins el marc 91-93. a 31 ele 
elesembre de l'any 1993, es poden iniciar coses que po -
siblement s'acabaran el 94 o el 95, j que poden donar en 
el seu moment un compliment al cent per cent del pro
grama Sb. És a dir, si bé estan marcat dins 91-93, aixo 
no vol dir que I execució al cent per cent haja de er 
complim~ntaela dins el 93. Pero no tenguin cap dubte 
que amb 1 e for<; que es fa , amb la promoció que se Ji 
dóna i amb el grau d'execució que du avui en aquests 
moments, tata volta que estam encara a menys ele dos 
any el un programa triennaI , per quan siga el 19 ele 
julio! del 1994 que era el moment que fara el tres 
anys. ben segur que el programa 5b e tanl. executat, amb 
els can vis de mesures que previsiblement s'hauran de 
fer degut principalment a la manca de la finan~ació que 
per part e1el Govern central s'ha comes. Gnlcies, Sr. 
President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Guasch. En torn de replica el Sr. Triay 
té la paraula. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gnkies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Con
seller, jo no sé quantes comptabilitats duen vostes, no sé 
quantes en duen, perque les dades que jo maneig són les que 
voste ha enviat, i les certificacions que el Govern ha fet a 
l'any 1991 i 1992, a final d'any, d'execució del programa 5b, 
que jo he sumat. 1 en el programa 1, millora d'estructures 
agraries i diversificació del sector agrari, de 715 milions, a 31 
de desembre 395, el 55%, any 1991 més 1992, perque el 
1991 hi va haver una baixÍssima execució. Subprograma 2, 
conservació i aprofitament del medi natural, de 623 milions, 
363,58%. Programa 3, diversificació de l'activitat economica 
i millora d'infrastructures basiques, de 750, 468, 62%. 1 del 
programa 4, de 274, 163, 59%, que és la mitja, descomptats 
els subprogrames l'execució deis quals no és de la seva res
ponsabilitat. 

Jo no sé quantes comptabilitats hi ha, i no sé l'audi
torioa amb quina comptabilitat s'ha feto Voste em diu que les 
cooperatives no són ineloses al programa 5b a efectes pres
supostaris. Voste sabra. Jo li he fet una serie de preguntes 
per escrit, i voste me les ha contestades amb aquests llistats. 
i jo agaf el llistat i veig "Societat Cooperativa Agrícola sa 
Pobla, 3.991.000" gastades, "Consell Regulador de la Deno
minació d'Origen de Binissalem, 2.770.000" ... i aixÍ, totes les 
que ... Voste sabra que m'envia, com a parlamentari, quan jo 
li faig un llistat de preguntes i voste me les contesta, no 
desagregadament, com les faig, sinó amb un llistat relatiu al 
Pla de desenvolupament de les zones rurals a les Illes Balears 
en totes i cadascuna de les partides perfectament desglossades 
amb el número de l'expedient. Per favor, no ens apliqui aquÍ 
llum de gas, manejam els documents que voste ens ha facili
tat i les certificacions que voste ha signat, o han signat els 
tecnics interventors. 1 segons aquestes certificacions, 59% a 
31 de desembre del 1992. 

Que en aquest moment voste diu que aixo ha pujat? 
Enhorabona, totes les dades que ens vulgui aportar en aquest 
sentit seran ben acollides; pero no ens tracti de crear aquí 
una confusió sobre el que s'hagi esgotat el 1991, el 1992, i la 
suma de tots dos. Perque aixo són faves comptades, a no ser 
que duguin comptabilitat A, B i C, que supos que no. 

Aquí s'ha parlat molt del que no ha invertít l'Estat 
a les Illes Balears. M'agradaria també fer un comentari sobre 
aquest tema, perque l'Estat entra l'any 1991 i l'any 1992 en 
el programa 5b havia de gastar 317 milions, de 2.364; i a més 
em consta -i si no, voste m'ho digui- que vostes han acordat 
fer les inversions sense participació de l'Estat, a canvi que 
l'Estat faci inversions fora del 5b sense participació de la 
Comunitat Autonoma, per facilitar la gestió. 1 en aquest 
sentit, l'Estat ha invertit 430 milions el 1991, i 350 el 1992, 
en diferents arees de reforma i desenvolupament agrari fora 

del 5b. És així o no és així? Perque si no, jo crec que 
aquí feim pilotes fora, sembla que l'Estat ha deixat 
d'invertir mils de milions a les Illes Balears, quan el seu 
compromÍs era de 300 i busques, que és una quantitat 
important, perque qualsevol milió és una quantitat 
important a les Illes Balears, pero que és una part relati
vament petita de la composició del programa 5b. No que 
sigui petita perque discrimini les Illes Balears, sinó per
que la composició de la finan~ació en aquest cas és 
basicament comunitaria, i hi ha unes partides adscrites 
a altres ministeris i adscrites a consells insulars, etcetera. 

Per tant, em sorpren moltíssim que manegin 
aquestes xifres tan avantatjoses, i que jo, encantat que 
sigui així, sempre que se'm reconegui que se m'han 
donat unes dades equivocades, com a mínimo No diré 
falses, equivocades; perque les dades jo les tenc perfecta
ment ordenades les que vostes han enviat al Parlamento 

Per altra part, els camins de la zona 5b de Ma
llorca. Jo no parl de Menorca i Eivissa, tal vegada alla 
n'han fet molts més del que estaven prevists, jo no ho 
dic. EIs camins de Mallorca a la serra de Tramuntana 
són ben bons de saber. Voste em digui quins camins 
més han fet, a quin any i amb quina inversió. 1 a més li 
voldria dir més coses: El programa 5b diu que a l'illa de 
Mallorca, en concret, els camins de muntanya s'hauran 
de cuidar els paviments, es faran empedrats perque 
estiguin perfectament integrats ambientalment, i una 
serie de qüestions que voldria saber on s'ha fet aixo. A 
quin camí s'ha fet a carrec del 5b aquest tractament 
ambiental que exigia el programa? Cada programa, com 
voste sap molt bé, té unes condicions de tipus ambien
tal. 

El problema de l'agroturisme i el turisme rural, 
jo no estic d'acord en absolut amb el que diu el Sr. 
Guasch. Diu "elar, com que el que hem de fer és fo
mentar l'agroturisme, ho carregam tot al 5b". Que car
reguin a 1 5b la part que li correspongui, perque el pro
grama 5b és per afavorir els habitants, les estructures 
agraries, el medi natural, de la zona 5b, i no de les al
tres. Simplement. 1 en aquest fulletó, en moltes llengües, 
que deu haver costat molt, perque el Consorci de dina
mització de la zona 5b no sabem en que, supos que en 
aquest fulletó, s'ha gastat 122 milions de pessetes. D'a
cord amb aquest llistat, naturalment, que segur que és 
mentida. Pel que ens diu el conseller, segur que és men
tida. No s'han gastat 122 milions de pessetes, pero aquí 
ho diu. Jo no ho he anat a comprovar, ni hi aniré. 

Pero, basicament, per que s'han produit aques
tes desviacions, Sr. Conseller? S'han produi"t aquestes 
desviacions amb el tema de l'agroturisme i turisme rural 
perque és que vostes han arribat a desanimar amb la 
seva política erratica en materia d'agroturisme i tu
risme rural, i amb la seva indefinició fins a darrera hora, 
que ha impedit que fins i tot els que tenien ganes de fer 
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qualque actuació, molts d 'ells les hagin perdut o almenys 
s'hagin refredat molt; que també és la seva responsabilitat. 

Pero és que jo li voldria dir que entitats que estan 
dins aquest llistats i que no se circumscriuen al programa 5b, 
és que n'hi ha moltes més de les que jo li he dit, moltes més. 
Perque a part de les cooperatives que clarament són de mu
nicipis no entren en el 5b, i que ja li die -insistesc, per evitar 
qualsevol mala interpretació- mereixen tot el suport de la 
Conselleria, simplement que a una altra partida pressuposta
ria, no a la partida de refon;ament de les estructures i la 
gualitat de vida deIs territoris 5b . Pero hi ha quantitat d 'asso
ciacions d 'ambit balear, o d ambit de tota Mallorca que 
estan subvencionades ín tegrament pel programa 5b, sense 
cap tipu de desglossament de quina part de la seva activitat 
dediquen a la zona ele la serra de Tramllntana í en podria 
d ir diverses, pero cree que no li fa ra fa lta perque vos te e ls 
coneix proll bé: des ele la Mancornunitat del Raiguer, que en 
pan és 5b i en part no; fins a diverses associacions que van 
des de la Cooperativa del Camp Mallorquí a altres, que no 
tenen per que ser cooperatives, perque bi ha altres tipus 
d entitats. Tot surt d aquest lIistat. Aquest Uistat és una mina. 
Mentides, tot. Tot pIe de mentides, pero sobre aquestes men
tides, venint amb la cap~alera oficial i amb el segell de la 
conselleria de relacions de amb el Parlament, dones hem 
muntat aquesta interpe¡'¡ació. 

L'Institut de Biologia Animal fa actuacions sense 
distinció i les carrega al 5b. El material contra incendis, 
material , divers, es carrega al 5b sense cap tipus de desglos
sament. Els projectes forestals, que ja diu elllistat que són de 
l'ambit de totes les Illes, es carreguen al 5b, etcetera. Per 
tant, Sr. Conseller, hi ha massa recursos destinats a activitats 
que són fora deIs límits del 5b, o amb objectius no seguits 
a la zona 5b. 1 com li die, aixo és una desviació d'objectius; 
i per altra part, em pot dir les dades contrastades que des
menteixin les anteriors que el Govem ha enviat a aquest 
parlament, per les quals a 31 de desembre del 1992 vostes 
tenen -no sé quin percentatge ha dit- el 90 i no se que per 
cent d'execució del programa 5b; perque aixo no s'assembla 
de res amb les altres dades que voste ha enviat i de que 
disposam. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. En tom de contrareplica el Sr. 
Conseller té la paraula. 

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

Gracies, Sr. President. Sres. 1 Srs. Diputats, amb 
molt de gust, amb moltÍssim de gust li faré arribar no sois 
aquesta, sinó totes les auditories que hem passat, demanaré 
una compareixen~a que venguin els auditors, i a tota la cam
bra expliquin aixo, i veuran que en definitiva existeix una 
complexitat comptable grossa, des del moment que ha de dur 
un sistema comptable propi de comptabilitat pressupostaria 

i endemés aquesta altra comptabilitat que a més mesura 
la desviació deis objectius. 

Repetesc: els camins que nosaltres -per citar els 
camins-, diu aquÍ l'auditoria que s'han feto "Análisis de 
resultados, subprograma 1, mejora de estructuras y diver
sificación del sector agrario. Objetivo 01, mejora y nuevo 
enfoque referido a la calidad alimentaria; gasto ejecuta
do: 85,3. Objetivo 2, creación de selecciones y compra y 
prestación servicios en común; gasto ejecutado: 36,2. 
Apoyo al agroturismo: 100% 11 perque l' apoyo al agrotu
rismo era el suport a les associacions, no a les finques 
d'agroturisme. "5, mejora de la cabaña ganadera; grado 
de ejecución, 100,7. Construcción de regadíos para la 
diversificación de producciones, 91,3. Total subprograma 
01 78,3. Subprograma 02, conservación y aprovechamien
to del medio natural, objetivo 01 control y reducción de 
agentes nocivos de la flora autóctona, 10 jII, etcetera ... 
Total del subprograma, 94,3. "Subprograma 3, diversifi
cación económica y mejora de las infraestructuras bási
cas. Total del subprograma 03 : 77,8% 11. Per que? perque 
hi ha electrificación de zonas susceptibles de acogida 
turística, I'execució de la qual ha estat el 5,9%. 

No és del tot vera, no s'han de dir les coses a 
mitges, el que voste ha senyalat respecte de l'execució 
de Madrid. 10 li diré, miri: en aquests moments, 
comptant les incorporacions d'exercicis anteriors , com
ptant la devaluació de la pesseta respecte de l'ecu, con
tant tots els deflactors habidos y por haber, en aquests 
moments a Madrid li manquen per gastar 713 milions de 
pessetes; a nosaltres 1.526 milions de pessetes; i nosaltres 
proposam un canvi, d'acord amb Madrid, en el qual deis 
713 milions de pessetes Madrid només en gastara 549 -i 
li puc dir en que- i nosaltres en gastarem 2110. 1 total, 
sumara el mateix. 1 ja die, ho feim d'acord amb Madrid. 
Sobre aixo hi ha 164 milions que corresponen als con
sells insulars, que com sap voste també intervenen al 5b. 

Cap camÍ del Raiguer fora del 5b ha pogut ser 
finan~at amb la partida del 5b; i li diré quins són els 
camins que s'han financ,;at amb el 5b. Tampoc no ha 
pogut ser finan~at amb el 5b la Denominació d'Origen 
Binissalem; ha estat la Denominació d 'Origen Mahón. 
1 aquí diu com s'ha desenvolupat I'activitat. Amb I'ob
jectiu 6, el Mercat Comú ens va permetre -l'objectiu 6 
és construcción de regadíos para la diversificación de 
producciones- per procediment escrit canviar I 'ús de part 
del 63 milions i dedicar-lo a camins; i en aquests mo
ments s'han executat amb aquests doblers el camí deis 
Milestons 1 i 2 a Santa Eularia, el camÍ de Can Pep 
Maians 1 i 2 a Sant loan d'Eivissa. Pero aixo és a part 
deis camins que eren prevists dins el 5b i que -repetesc
són financ,;ats al cent per cent pel 5b, no cofinan~ats 
pels ajuntaments. 

Construcció de camins: s'han fet el camÍ del 
terme de Santa Maria, el camÍ de So na Vidala d'An
dratx, el camÍ de ses Tres Creus de Sóller, dos ponts a 
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es Mercadal, amb un total de quatre municipis afectats i un 
recorregut de 2 km. A més, el camÍ des Caragolí, el camí 
de ses Mongetes, el camÍ de Torralba a Ciutadella; el camí 
d'Atzaró, el camí des Fils a Santa Eularia, Albarqueta a 
Sant Joan i Vell de sa Mola, Can Parra a Formentera. El 
total de municipis afectats ha estat de 9, i s'estima un recor
regut de 25 km, inclosos els dos ponts des Mercada!. Despesa 
prevista: 241 milions, execució: 101 %. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. 

IV.l) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 123/93, 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a presentació del projecte de llei de comen; interior. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam al quart punt de l'ordre del dia, que corres
pon a la Proposició no de llei número 123, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a presentació del 
Projecte de llei de comen;; interior. Té la paraula, en nom 
del grup proposant, el Sr. Valenciano. 

Sr. Moll, pot fer lectura del text de la Proposició no 
de Uei, per favor? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President: 

"El Govern de la Comunitat Autonoma presentara 
al Parlament en un termini de tres mesos un projecte de llei 
de comen; interior des del punt de vista del consumidor i 
usuaris". 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mol!. El Sr. Valenciano té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. El Grup Parlamentari SOCI
ALIST A pretén amb aquesta proposició no de llei que el 
Govern en el termini de tres mesos presenti un projecte de 
llei de comer¡; interior. I aixo és possible i factible des que 
el passat dia 24 de desembre del 1992 tenim la competencia 
en desenvolupament legislatiu en materia de defensa del 
consumidor, com a conseqüencia -com saben vostes- del 
pacte autonomic. 

Des que varem presentar aquesta proposició no de 
!lei en aquest parlament, presentada dia 21 de gener, a la 
data d'avui han passat dos mesos; i amb aquest temps hi ha 
hagut un canvi de posició inicial d'una postura inicial que 
era tímida, recelosa, un poc malfiada per part del Govern. 
Després del mes de febrer s'ha canviat, i s'ha passat a una 
postura favorable en el sentit que hi ha declaracions per part 

del conseller de Comer~ i Indústria en les quals expressa 
la voluntat favorable que el mes de maig es presenti, hi 
hagi fet -i supos que també es dura al Parlament- aquest 
projecte de llei que el nostre grup parlamentari demana 
avui. Concretament dia 27 de febrer el conseller de 
Comer¡; i Indústria afirmava que estava en procés de 
redacció un esborrany, i que es redactava en la línia de 
les Beis que hi ha en aquest moment a Catalunya i a 
Valencia; i a més aquest esborrany estara aprovat, deia 
el conseller, la Llei de comer¡; per a Balears al Consell 
de Govern de 27 febrer: aprobará en mayo la Ley de 
comercio para Baleares. 

Jo voldria aprofitar aquesta ocasió per fer un 
poc de memoria, recordar que aquesta és una llei rei
vindicada per tot el sector del comer¡;, no d 'ara sinó de 
fa bastant de temps; i és una reivindicació per part deIs 
empresaris i també és una reivindicació per part deIs 
treballadors. 

Vull recordar a aquesta cambra que el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA ha presentat nombroses 
propostes de resolució en aquest sentit. la darrera de 
totes va ser una petició a la Mesa del Parlament perque 
una vegada signat el pacte autonomic es posas en marxa 
una comissió per comen~ar a elaborar aquest projecte 
de llei. Aquesta petició, com saben vostes, va ser rebut
jada; i en el cas que hagués estat admesa en aquests 
moments ens trobaríem que s'haurien avanlSat uns 
quants mesos. No va ser així, no insistirem més, pero sí 
volem que com a mínim quedi constancia que si hi ha 
un possible retard en la redacció d'aquest projecte de 
lIei, s'hagués pogut evitar. 

L'objecte d'aquesta Bei crec que és en boca de 
tots vostes, perque tots vostes n 'han sentit parlar moltes 
vegades. Al sector de comer¡; li preocupa la regulació 
d'horaris, segons la zona territorial en la qual estiguin 
ubicats. Hi ha altres qüestions importants que també són 
una preocupació d'aquest sector: la regulació de les 
rebaixes, quan es podran fer, de quina manera es podran 
fer; la regulació de la tipologia de venda, regulació de la 
venda ambulant, regulació de la venda a domicili ... són 
qüestions que evidentment han de ser objecte i tracta
ment d'aquesta llei; evitar, per exemple, la publicitat que 
pugui ser enganyosa; que els comerlSos juguin net a 
l'hora de les rebaixes, fer constar els distints preus, j 

altres qüestions que hauran de formar part d'aquestes 
mesures legislatives que ha de contenir aquesta futura 
Llei de comerlS. 

Per tant són diferents aspectes que nosaltres 
sabem que preocupen els altres grups parlamentaris, 
perque ho han expressat en aquesta cambra; i sabem que 
preocupen el Govern, perque també públicament ho ha 
dit. Són aquests extrems els que nosaltres creim que ha 
de regular aquesta llei, que esperam que en haver-hi una 
coincidencia d'opinions sigui aprovada amb el vot posi
tiu de tota la cambra. Gracies. 
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(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. 
President en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gnicies, Sr. Valenciano. Pel Grup Parlamenta
ri MIXT té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El tema 
de comer<; durant aquesta legislatura ha estat un deis temes 
estrella d'aquest parlament, i repetidament s'ha parlat en 
aquesta cambra de temes d'urbanisme comercial, pero també 
s'ha parlat de la llei de comer<; interior. Efectivament ja es 
va pro posar en el seu día que la llei de comer<; interior s'a
van<;as, perque en el moment que fos possible, o sigui im
mediatament després de l'entrada en vigor de la Llei de 23 
de desembre, que es va aprovar la transferencia de compe
tencies, pogués entrar en vigor, o pogués tramitar-se en 
aquest parlamento Han passat quatre mesos des d'aixo, i el 
Govern no ha dit res, no ha duit cap projecte de Llei. 

Per consegüent, aquest enorme interes que pareix 
que tenia pel sector de comer<;, que l'havia de compensar 
perque comportava que vengués El Corte Inglés, i totes 
aquestes grans superfícies, almanco per aquest altre costat, 
amb la regulació deis horaris, la regulació deis tipus de ven
da, etcetera. Amb tot aixo semblava logic que el Govern 
hagués avan<;at, hagués fet tot el possible per tenir aquÍ la 
llei de comer<; interior, 1, repetesc, han passat quatre mesos 
des de dia 23 de desembre, i no se sap res d'aquesta llei de 
comer<; interior. 

Per tant, i sen se més voltes, anunciar que votarem 
positivament aquesta proposició no de llei, i amb una condi
ció, sempre som contraris als terminis, en el sentít de donar 
flexibilitat al Govern per fer les coses, pero jo pens que en 
aquest cas el termini de tres mesos és massa llarg, hauria de 
ser més curt, i el Govern ja l'hauria de dur d'aquí a Setma
na Santa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari 
PSM 1 EEM té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. 
En materia de política de comer<;, i a les Illes Balears, hem 
de convenir que hi ha un punt d'inflexió, el febrer de l'any 
1992, que marca el comen<;ament d 'un procés de canvi res
pecte del que fins llavors era el sector més oblidat de l'eco
nomia de les Illes. En efecte, la imatge del tancament deis 
comer<;os de Palma aquell 19 de febrer, l'acord de treballa
dors i empresaris per conjuntament rompre motlles i cercar 
vi es per fer avinent la problematica d'un sector amb greus 

problemes va sorprendre pel que tenia de novedosa i va 
significar un avís dirigit al Govern, de qui s'exigia un 
canvi d'actitud. 

Era evident que el sector, format per unes 
18.000 empreses capaces de donar feina a gairebé 50.000 
persones, 20.000 per compte propi, 30.000 contractades, 
i generador d'una important quota de renda, es trobava 
a un moment difícil i demandava de l'administració una 
resposta a la problematica que plantejava. El debat 
provocat arran d'aquests fets en aquesta cambra, fet a 
més en presencia d 'unanodrida representació del sector, 
va centrar-se en tres qüestions que es consideraven d'u
na importancia decisiva: la necessitat de comptar amb 
un pla director sectorial d'equipaments comercials, l'exí
gencia d'un pla de suport dirigít al sector, i l'elaboració 
d'una llei de comer<; interior. El compromís del Go
vern, instat per la totalitat de les forces parlamentaries, 
era el de donar complerta resposta a totes i cadascuna 
d'aquestes exigencies. De sobte el Govern semblava fer
se conscient que existía una problematica, es deixondia. 

La proposició no de llei que avui presenta el 
Grup SOCIALISTA hauria de ser en aquest sentit inne
cessaria, hauria de representar una obvietat si tenim en 
compte el que es va afirmar per part del Govern en 
aquelles sessions del mes de mar<; passat, ara fa just un 
any. El Diari de Sessions, concretament, de dia 4 de 
man;, pagina 1000 -un número ben rodó- recull una 
afirmació del Sr. Triay i Humbert ben clara al respecte, 
diu, llegiré textualment: "El Sr. Orfila m'ha fet dues 
preguntes concretes i jo les hi contestaré. Oferira via 
Llei de competencies de consumidor quan tínguem vía 
aprovació de Congrés i Senat per poder legislar? Sí". 1 
al cap de dues setmanes era el propi President qui, da
vant la presencia qualificada de representants del sector 
que escoltaven el debat de la moció subsegüent a la 
interpe¡'¡ació afirmava taxatívament -i també citaré de 
forma textual- "Estam d 'acord que hem de fer una llei 
de comen;. Quan el pacte autonomic ens ho permetí la 
farem nosaltres", pagina 1123, Diari de Sessions número 
24. Ens agrada repassar els diaris de sessions, perque 
documenta i fa recordar pro postes, promeses i compro
misos. 

Quin sentít té, per tant, la Proposició no de llei 
que avui discutim? Nosaltres creim que és un recordato
ri. Recordar al Govern els seus compromisos. El Govern 
sol ser desmemoriat, a nosaltres ens ha sembla almanco. 
Recordar al Govern els seu s compromisos al cap d'un 
any just d'haver fet les afirmacions que fa un moment 
els recordava, i fer-ho quan ja és possible l'elaboració 
d 'aquesta llei, concretament des del mes de desembre. 
Nosaltres voldrÍem ser equanimes i poder reconeixer 
avui al Govern que almanco ho intenta, que hi fa feina. 
De fet, a través deis mitjans de comunicació i de les 
organitzacions sectorials, hem tingut notícies que s'eva
cuen consultes per elaborar la llei; pero, Sr. Conseller de 
Comer<;, m'ha de reconeixer que ens ha posa difícil, 
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sabent que aquest és un tema que preocupa els grups parla
mentaris, que va ser objecte d 'interpel'lacions en el seu mo
ment, que fa just un anys fins i tot es va comprometre voste 
a fer la llei en tant que fos possible. 

Bauria costat molt compareixer voste, a petició 
propia, davant la comissió parlamentaria corresponent i 
informar de les passes que es fan? Que tenen por de compa
reixer davant les comissions informatives a donar explicaci
ons? Mirin, senyors consellers del Govern, mentre no es 
canviln els habits d'actuar d'esquena al Parlament en tot 
allo que poden, es mantindra la via de la crispació; i aquesta, 
senyores i senyors diputats, senyors del Govern, no afavoreix 
ningú, i nosaltres no la volem, som els darrers del món en 
voler-la. Es poden consensuar mol tes coses, i voste ho sap 
perfectament, Sr. Conseller. Catalunya. Aragó, Valencia, 
Navarra, el País Base, AndaJusia, han legislat en materia de 
comere;; interior. És ben cert que el nivell competencial de la 
nostra comunitat només ens permet legislar des del punt de 
vista de la defensa del consumidor, i que per la via del pacte 
autonomic renunciam -renuncien vostes- a la competencia -
per ara, suposam que per molta estona- de comere;; interior. 
Pero la legislació des de la perspectiva del consumidor pot 
representar una passa molt important, i nosaltres la valorarí
em de manera positiva. 

Donarem suport, per tant, a aquesta proposició no 
de llei recordatori del Grup SOCIALISTA, des d 'una actitud 
de coherencia, i esperam almenys en aquesta qüestió poder 
coincidir amb totes les forces polítiques. Entenem que abun
dar en una cosa que ja es fa, amb la qual sembla que tots 
estam d'acord, no fa mal a ningú, i per tant seria positiu per 
al bon clima que és important que creem en aquesta cambra, 
que tots els grups poguessin donar suport a una qüestió com 
aquesta que avui presenta el Grup SOCIALISTA. Gracies, 
Sra. Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari 
PP-UM té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

Sra. Presidenta, senyores i senyors consellers. Pel 
Grup PP-UM resulta sorprenent que el Grup SOCIALISTA 
en aquest Parlament de les Illes Balears demani instar el 
Govern de la Comunitat que en un termini de tres mesos 
presenti un projecte de llei de comere;; interior, quan el ma
teix grup a Madrid. amb una majoria absoluta i plena compe
tencia a l'Administració central en aquesta materia, durant 
més de deu anys no va ser capae;; d 'aprovar una !lei de co
mere;; interior a nivell de I 'Estat. 1 no és que no hi hagués 
reivindicacions realment els sectors ho demanaven, ja s'ha dit 
aquí per part deis que m'han precedit, fins i tot hi va haver 
més reivindicacions quan es va promulgar el famós decret 
Boyer, i no va ser possible que es dugués endavant aquesta 
lIei. Tampoc no s'estableixen normes per a la cessió de com
petencies a les comunitats autonomes, creant una carencia 

de regulació que ha donat 1I0c que una normativa que 
podria ser conjunta a nive!l nacional sigui diferent a 
totes les comunitats autonomes que tenien ja d'abans 
competencies, com és Catalunya, País Base, Comunitat 
Valenciana, i ara ens passa probablement a tota la resta 
de comunitats que se'ns ha estat cedida la competencia, 
¡que cadascuna fara la seva !leí. 

Crida I'atenció, la urgencia amb que el Grup 
SOCIALIST A vol promoure aquesta llei, tenint en 
compte que la Llei 9/92 que és la Llei organica de trans
ferencia de competencies a comunitats autonomes que 
van accedir a l'autonomia per la via de l 'article 143 de 
la Constitució, va ser publicada en el But!letÍ Oficial, 
com ja s'ha dit abans, dia 24 de desembre de l'any 1992. 
Per tant, com es veu, es tracta d 'un text normatiu molt 
recent, i que arnés, considerant la transcendencia i 
complexitat d'una !lei de comere;; interior, no resulta 
gens convenient actuar de manera precipitada. No obs
tant s'ha de dir -tothom ja ho ha manifestat- que el 
Grup Parlamentari PP-UM és conscient que el Govern 
de la Comunitat Autónoma té voluntat d'elaborar una 
llei de comere;; interior que ha estat demanada, com dia 
abans, durant molt de temps pels sectors afectats; sense 
que el Govem central es mostras favorable a la seva 
promulgació. Suposam que era cedint a pressions davant 
qui preferien que no hi hagués una regulació en aquesta 
materia. 

La llei de comere;; interior que s'ha de desenvo
lupar a la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, ha 
de ser precedida d'una fase de consultes amb els agents 
socials afectats, com són associacions de comerciants, 
consumidors, i també els sindicats, tractant d'aconseguir 
un maxim consens, per la qual cosa resulta totalment 
improcedent el termini de tres mesos que la proposició 
del Grup SOCIALISTA pretén establir. No qüestionam 
en aquest moment declaracions que s'hagin fet, com s'ha 
dit aquÍ, que el mes de maig podia estar la Ilei !lesta, 
peró com a grup que donam suport al Govern, nosaltres 
no volem comprometre aquesta data que s'ha dit del 
mes de maig, i sí dir que es fa feina amb aquesta lIei 
que en el seu moment sera duita al Parlament. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pons. En tom de replica té 
la paraula el Sr. Valenciano . 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. ja 
ho veu Sr. Pascual, voste que trobava que el termini de 
tres mesos, que vol dir el mes de juny, era curt; el con
seller em va dir públicament, ho va prometre a les pa
tronals -no ho die jo, el conseller- que estaria el mes de 
maigo Ara resulta, Sr. Pascual, que no tenim prou temps. 
De totes maneres li volem agrair el seu suport. 
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Estam també d'acord amb la intervenció del Sr. 
Orfila, la compartim completament, i crec que és important 
que també es digui aquí de qualque manera que el pacte 
autonomic serveix per qualque cosa, des del punt de vista del 
consumidor ens permetra legislar en materia de comer<; 
interior. 

Quant al Grup Parlamentari PP-UM, primerament 
és sorprenent el concepte d'autonomia que es pugui tenir. O 
sigui que quan no tenim competencies, perque no tenim 
competencies, i quan tenim competencies, ho haurien d'ha
ver fet els altres. És un raonament brillant, Sr. Pons. Auten
ticament autonomista. La llastima és que no apliquin aixo en 
tots els casos, com per exemple el darrer cas de ses Salines. 

És a dir, que ens trobam davant una situació en que 
es diu que és improcedent aprovar aquesta proposició no de 
llei, perque el termini que dóna és fins el mes, i resulta que 
el conseller diu a tot el sector que en la tendra aprovada el 
mes de maigo 1 aquí que passa? A qui enganam? O aquí hi 
ha un doble llenguatge que de cara a la galeria libé, als co
merciants, sí, els farem un poc de comedia i els entreten
drem", i a 1 'hora de la realitat en aquest parlament quan ens 
hem de definir quan l'hem de presentar, resulta que no tenen 
voluntat de fer-la. Estic realment sorpres d'aquesta manca de 
paraula que té concretament aquest conseller. Gracies. 

EL SR. PRESIOENT: 

Moltes gracies, Sr. Valenciano. Grups que vulguin 
intervenir en torn de contra replica? Té la paraula el Sr. 
Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sra. Presidenta. Nosaltres en coherencia 
amb el que deiem abans, que donaríem suport a aquesta 
proposició no de lIei del Grup Socialista, hem de dir que 
concordam perfectament amb les darreres afirmacions que 
feia el Sr. Valenciano. És trist que el Govern, l'executiu d'a
questa comunitat autonoma es comprometi, doni dates per 
complir, perque aquest compromís es faci fefaent, i que 
finalment es retardi una i una altra vegada que s'arribi a la 
concreció d'aquest compromís, en concret pel que fa a l'ela
boració i a l'aprovació d'aquest parlament de la llei. 

És evident que el Govern sol confondre més de dues 
vegades aprovar una pro posta de lIei des d 'un projecte de llei 
per part del Govern, i la seva tramitació parlamentaria. 
Tenim molta por el nostre grupo Sr. Valenciano, que aquesta 
llei no la vegem aprovada possiblement fins l'any que ve, no 
entri en vigor fins l'any que ve. Voste sap perfectament que 
si el mes de maig l'aprova el Govern -ha succeIt amb altres 
lleis-, quan la presentara en aquest parlament sera el setem
bre, a l'octubre hi haura eleccions a nivell de l'estat, i qued
ara hivernat aquest parlament durant un mes; el mes de 
novembre discutirem el pressupost, i el desembre quedara 
clos definitivament el segon període de sessions de l'any, 

amb la qual cosa ens n'anam al febrer i el mar<; o al 
mar<;; i abril de l'any que ve. Una vegada més les pro
postes del Govern duran un any de retard, pero em 
cregui que a<;o no els fa al<;ar una celia, no els preocupa 
en absolut. Al sector nosaltres creim que sí, i a nosal
tres, que entenem que des de l'oposició hem demandar 
rigor al Govern, també. 

(El Sr. PresidelU repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Hi ha més intervencions en 
contrareplica? No hi ha més intervencions. Sí? Sr. 
Pons, té la paraula. 

EL SR. PONS I VILLALONGA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors dipu
tats. Simplement vull reafirmar el que he dit en la inter
venció, i reafirmar també igualment que, tenint en 
compte que el Govern central ha tingut la competencia 
deu anys per treure aquesta llei, i que ara amb una llei 
que ens ve donada dia 24 de desembre, haguem de treu
re la llei comer<$ interior en tres mesos, encara que la 
voluntat ho és, i es fa feina en aquest sentit; la conselle
ria treu informes jurídics amb les associacions de con
sumidors, amb la de comerciants i amb els sindicats. En 
el moment que tengui els estudis fets, dura l'elaboració 
d'un esborrany al Govern, i posteriorment vindra a 
aquest parlamento A<;;o és una qüestió que esta molt 
clara. Res més, Sr. President, moltes gracies. 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Pons. Acabat, ido, el debat, passa
rem a la votació de la Proposició no de llei 123, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 
Gracies, poden seu re. 

Abstencions? No n'hi ha. 

24 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. 
Queda rebutjada la Proposició no de llei 123/93, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
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V.- DEBATS DE PRESA EN CONSIDERACIÓ de les 
propostes presentades per la Comissió TE~cnica Interinsular: 
. ExP. 3-93/PCTI-OOOl RGE núm. 55/93, relatiu a atribució 
de competencies als consells insulars en materia d'adminis
tració local. 
. Exp. 3-93/PCTI-0002 RGE núm. 55/93, relatiu a atribució 
de competencies als consells insulars en materia d'informa
ció turística. 
_ Exp. 3-93/PCTI-0003 RGE núm. 55/93, relatiu a atribució 
de competencies als consells insulars en materia de trans
ports. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam al cinque punt de l'ordre del dia, que és el 
debat de presa en consideració de les pro postes presentades 
per la Comissió Tecnica Interinsular, amb el registre número 
55/93, relativa a atribució de competencies als consells insu
lars en materia d' administració local, el 'informació turística, 
i en materia de transports. 

Per acord de Junta de Portaveus, aquest debat de 
presa en consideració es fara conjuntament de les tres pro
postes. Hi haura en primer lloc un tom deis grups que vul
guin intervenir a favor de les pro postes per un temps de 
quinze minuts cada intervenció. Hi haura llavors un tom 
deIs grups que vulguin intervenir en contra de les propostes, 
també per un temps ele quinze minuts; i repliques i contra
repliques. Els grups que no intervenguessin en tom a favor 
o en contra, tendrien la possibilitat de fixar la seva posició 
després de les intervencions en replica o contrareplica. 

Comencem, ido, en primer lloc, pel tom a favor de 
les propostes. Grups que volen intervenir en el tom a favor? 
Grup PP-UM, té la paraula el Sr. Palau. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui ens 
trobam davant tres propostes de presa en consideració que 
ens fa la Comissió Tecnica interinsular referent a l'atribució 
de competimcies primera administració local, segona en 
materia d'informació turística, i en materia de transports. 
Tant una com l'altra han estat objecte de diferents reunions 
i discussions dins la subcomissió tecnica, i aprovades posteri
orment pel pie de la Comissió Tecnica Interinsular, en data 
de 4 de novembre del 1992. 

Crec que és interessant recordar que aquestes pro
postes que es sotmeten a l'aprovació en aguest ple d'avui, no 
fan més que transformar en llei uns decrets de data 28 de 
juny del 1982 del Consell General Interinsular, sense afegir
hi ni restar-hi en cap d'aguestes propostes cap materia, i 
sense -també s'ha de dir- que aixo representi tampoc que 
tant en materia de transports com en materia de turisme no 
es puguin ampliar més competencies mitjam;ant futures Beis. 

Pens que el dia d'avui feim un pas molt important, 
ja que amb la presa en consideració d'aquestes propostes 

s'inicia un calendari de traspassos de competencies als 
consells insulars que tant el propi Govern com el nostre 
grup PP-UM varem fer públic ja fa alguns mesos. Avui 
tenim aquí administració local, informació turística i 
transports, pero esperam veure en dates molt proximes 
altres transferencies com poden ser materies d'indústria, 
afers socials, cultura, esports, agricultura, etcetera. Em 
consta que alguna d'aquestes materies ja han seguit el 
tramit de la Comissió Tecnica Interinsular. 

De les tres propostes d'aquesta tarda, adminis
tració local, informació turística i transports, he de dir 
que les dues primeres es fa el traspas amb caracter 
d'atribució de competencies com a materia propia; i pel 
que fa a transports, es fa com a delegació, ja que les 
targetes s'expedeixen amb caracter autonomic, i no seria 
logic que un conseB insular estengués una autorització 
fora del seu propi ambit territorial. Juntament amb 
cadascuna d'aquestes propostes s'incJouen com annexos 
la relació de personal, medis necessaris per al perfecte 
funcionament, excepte en aBa que a administració local 
es refereix, per ser les materies objecte d'aquesta trans
ferencia tractades amb caracter ocasional o esporadic. 
És a dir, no s'executen permanentment, per tant és evi
dent que no s'incJogui valoració alguna. 

Pel que fa a la proposta de traspas d'informació 
turística, els medis que s'incJouen amb els annexos 
corresponents entenem que són suficients, tant els medis 
materials com els financers i personals; ja que si bé en 
aguest moment no figura relació de mobiliari, la propia 
proposta especifica que el Govem realitzara transferen
cia economica per dotar les oficines corresponents a 
Menorca i a Eivissa del material suficient. En transports 
figura en els annexos 1 i 2 els medis economics que es 
posen a disposíció deIs consells. No s'especifiquen medís 
materials, ja que es tracta d'una delegació de compe
timcies que ve funcionant des del 28 de juny del 1982, 
data en que es varen fer els decrets. 

Una vegada dit aixo, i sense entrar en detall 
sobre cadascun deIs articles d'aquestes materies que es 
fa el traspas, perque crec que ja tendrem més temps de 
fer-ho, bé en ponencia o en comissíó, vull anunciat el 
vot favorable del nostre grup a cadascuna d'elles, i de
man al mateix temps el suport de tots els altres grups 
d'aquest parlament, animant-los i demanant-los la seva 
col 'laboració perque es puga veure realitzat com abans 
possible el traspas del maxim de competencies als con
sells insulars. Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. Passam al tom d'intervenci
ons en contra. Pel Grup Parlamentari MIXT ... 
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EL SR. VID AL 1 JUAN: 

Si em permet, Sr. President, esperarem la intervenció 
deIs torns en contra per fixar la nostra postura. 

EL SR. PRESIDENT: 

Perfecte, Sr. Vidal. Ido, intervencions en contra, 
Grup PSM 1 EEM, té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Dia 7 de maig de l'any 1992 el Consell de Govern de la 
nostra comunitat autonoma aprovava tres propostes de text 
articulat d'atribució de competencies als consells insulars. 
Avui, 327 dies després, en una clara aplicació del principi de 
celeritat, les debatem en aquesta cambra. Les primeres pro
postes fetes des del Govern de les Illes Balears d'atribució de 
competencies als consells. 46 setmanes han estat necessaries 
perque el Parlament pogués debatre les primeres propostes 
que des del Govern es proposen -i perdó per la redundancia
per ser assumides pels consells als 4 anys que duim d'existen
cia de la Llei de consells insulars, als 10 anys d'haver-se 
aprovat l'Estatut d'Autonomia. 

Unes propostes que han tengut una tramita ció ro
cambolesca, digna de figurar en el Guinness com una de les 
mostres més evidents de fins a quin punt es poden acumular 
els desproposits en un procés de tramitació que, contraria
ment al que ha succeIt, hauria pogut ser senzill i rapid per 
poc rigor que el Govern hagués posat en la seva elaboració. 
Pero és evident que no va ser així, i ja des de la primera 
reunió de la Comissió Tecnica Interinsular, feta el juliol de 
I'any passat, es varen comen<;ar a detectar deficiencies que 
han alIargat el procés fins avui, i és que semblava increible 
que el Govern hagués aprovat un text com el que ens varen 
presentar. Faltes d 'ortografia, frases initeHigibles, referencies 
inexactes a lIeis i normes, incompliment del que disposa la 
Llei de consells pel que fa a requisits que necessariament han 
de contenir les lleis d'atribució de competencies. Uns anne
xos que relacionaven els béns mobles que es traspassaven 
vertaderament increíbles, relacionant béns que algun consell 
insular -el d'Eivissa- havia pagat en el seu moment i que ara 
el Govern generosament els traspassava, incloent entre els 
béns inventariats uns mobles deteriorats, plens de rovell i 
inservibles, i així es feia constar en aquest annex. 

1 en decurs de la tramitació davant la CTI es produ
eixen canvis en la redacció de les diferents propostes, fons a 
tres redaccions diferents s'arriben a remetre, transformant 
fins i tot alguna proposta en una part fonamental del seu 
contingut, com va succeir amb la de transports, que aprovada 
pel Govern per ser atribuida com a propia, es transforma 
per art de magia en una simple delegació. Un vertader desas
tre; tan desastrós que els propis representants deIs consells 
insulars dins la Comissió Tecnica Interinsular, del mate ix 
color polític que el Govern, donen finalment suport a les 
peticions que l'oposició feim que es retirin les propostes i 

s'elaborin de nou, amb la particularitat que es produeix 
una coincidencia quan es reuneix de nou la CTI, ja en 
el mes de novembre, una coincidencia que ens faria 
pensar que existeix la divina providencia, si no fos per
que les actuacions posteriors del Govern han fet tronto
llar novament la nostra fe. 

Així, el dia anterior a la segona reunió de la 
CTI el Parlament ens fa Iliurament a tots els grups par
lamentaris un informe, un dictamen encarregat pel propi 
Parlament a la Universitat de les Illes Balears, pagat amb 
doblers públics -2 milions- que desautoritza de fet al
guns deIs articles de les propostes del Govern per la seva 
clara contradicció amb la Llei de consells insulars, i fins 
i tot per la seva possible inconstitucionalitat. 1 a aquest 
informe em remeto La primera al front . 

La contradicció era massa flagrant per no ser 
tinguda en compte. Un dictamen pagat amb doblers del 
Parlament -2 milions de pessetes, vulI tornar-ho a recor
dar, ens ha costat a tots els ciutadans- advertint tals 
contradiccions no podia ser passat per alt. 1 el PP, Go
vern i representants deIs consells, no varen tenir altre 
remei que atendre, almenys en part, les recomanacions 
que l'oposició, avalats per I'esmentat dictamen, feia. El 
morro d'algú -no cal dir-ho- feia campana. 1 d'aquesta 
manera, corregint una part deIs errors, eliminant alguns 
deIs artic1es a partir de l'informe de la Universitat, pero 
sense admetre l'advertencia que igualment els varen fer 
sobre l'incompliment de la Llei de consells, i concreta
ment de l'artic1e 22, al CTI va aprovar les tres propostes 
que avui discutim, les quals varen poder passar així pel 
preceptiu tramit previ d'acceptació pels tres consells. 
Com és logic, es produeix en aquest tramit una nova 
advertencia, i fins i tot la presentació d'esmenes davant 
el plenari del Consell Insular de Menorca, que almanco 
a un consell es fes de manera testimonial. 

Podria succeir, deiem, perfectament que la Mesa 
del Parlament no admetés aquestes propostes per poc 
que afinessin en el seu estudi, ja que l'incompliment de 
l'article 22 de la LIei de consells insulars és evident i no 
hi ha dubte al respecte. Ho varem avisar per escrit al 
president del Consell Insular de Menorca, en tres cartes 
diferents. "Són ganes de bloquejar?" va ser la resposta, 
"vostes volen impedir que les tres lIeis entrin en vigor 
el primer de gener, pero no aconseguiran ". Primer de 
gener? vint-i-tres de mar~! Que Santa LIucia els conser
vi la vista i la capacitat de calcular el temps. per ara és 
aixÍ. 

Mesa del Parlament, dia 19 de gener, es demana 
un informe jurídic sobre el grau de compliment de la 
LIei de consells per part d'aquestes tres propostes. 2 de 
febrer, el Sr. lIetrat Oficial Major llegeix l'informe 
soHicitat que diu, textualment, "Pel que fa als mitjans 
personals, materials i financers, aquests no vénen re
flectits en la proposta, ni s'hi especifica si n'hí ha o no". 
Continua l'informe fent altres consideracions, i la Mesa 
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acab aeordant -també llegiré de manera textual-: IIEn eonse
qüencia, analitzades les tres pro postes presentades per la CTI 
en relació a I'atribució de competeneies als consells insulars, 
la Mesa acorda no admetre a tramit els iniciatives tal com 
han estat presentades. 

D'aquesta manera, i sense cap vot en contra, la Mesa, 
alguns deIs membres de la qual formen part de la CTI.. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Orfila. les decisions de la Mesa no es debaten al 
PIe. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, no les pos en dubte. 

EL SR. PRESIDENT: 

Es presenta recurs, pero no són objecte de debat al 
PIe. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Sr. President, no les pos en dubte, simplement explic 
que ha sueeelt. Simplement die que la Mesa per unanimitat 
ho va aprovar, i aquesta cosa és certa, no ho pos en dubte ni 
intent desqualificar l'aeord de la Mesa de cap manera. Per 
tant, simplement dir que la Mesa rebutjava el que la CTI i els 
consells havien aprovat anteriorment, i crec que aixo va re
presentar un mal glop, no per a ningú de la Mesa, per algun 
representant del Grup Popular. 

Em cregui que no entraré a fer, Sr. President, valo
racions de la posterior rectificació de la Mesa, perque sé que 
aquesta vegada de ver em eridaria l'atenció. Pero sí que he 
de manifestar la perplexitat que va sentir el nostre grup quan 
varem tenir notícia que el president de la CTI, Sr. Gilet, 
sense reunir la comissió per informar de la decisió de la 
Mesa del Parlament, decidia presentar un escrit d'alegacions, 
fer-ho a través del portaveu del Grup PP-UM del Parlament 
i en nom de la propia CTI. IIL'Étal, e'es/ moí ll

, vetaquí que 
el Sr. Gilet, president de la CTI, sense informar ni consultar 
la Comissió, extralimitant-se -entenem- en les seves facultats 
com a president, prenia una decisió que excedia les seves 
funcions com un nou Rei Sol, confonent comissió i president 
de tal manera que actuava com si realment la comissió fos 
ell. la més es presenta ven les aHegacions a través d'un grup 
parlamentari determinat, amb una altra coincidencia amb la 
qual tampoc entrarem més, Sr. President, perque no volem 
que ens cridi l'atenció. 1 donde dije digo digo Diego, pero 
aquesta vegada sense informe, i passarem la plana, perque 
volem acabar aquesta intervenciÓ. 

Pero em permetin, senyores i senyors diputats, que 
abans d'entrar en l'analisi del contingut de les propostes, faci 
una consideració general al respecte. Les tres propostes, -i no 
m'esvalotaré gens, Sr. Jaén, perque cree que és un problema 

seriós que hauria d'exigir la seva atenció, perque l'afecta 
molt directament com a vicepresident d'una institució 
importantíssima, que és el Consell Insular de Menorca, 
que haura d'exercir aquestes competencies-, les tres 
propostes són simplement la traducció en forma de llei 
deis decrets de delegació de competencies que el Consell 
General Interinsular va fer als consells l'any 1982. La 
diferencia és que en els casos de les oficines d'informa
ció turística i d'administració local, a partir de l'aprova
ció d'aquesta llei seran competencies atribuldes com a 
propies, i en el cas de la competencia de transports ni 
ae;o; es manté com a competencia delegada. 

I jo, que dec ser molt innocent, em deman: sent 
com és que els ciutadans noi han de coneixer cap canvi 
pel fet d'aprovar-se aquestes lleis, ja que els serveis que 
rebran seran els mateixos que reben ara, no hauria estat 
més interessant fer un plantejament més ample, amb 
més perspectiva, i que les primeres lleis que presenta el 
Govern i que aprovara aquest parlament tinguessin més 
contingut del que ten en? No troben que és un poc ri
dícul -i em perdonin l'expressió- que després de les 
frases grandiloqüents emprades en parlar del paper deis 
consells, després d'anunciar a bombo i platerets que som 
a punt de fer una gran passa en el procés d'atribució de 
eompetencies als consells -la frase no és meya, ja poden 
pensar de qui és- que la gran passa es concreti en tan 
poca cosa? Perque s'ha d'expJicar en que consisteixen 
realment aquestes competencies atribuId es a la vegada. 
S'ha de dir, per exemple, que la competencia en materia 
no és res més que la capacitat d'expedir les targes, auto
ritzacions, per als vehicles lleugers que no sobrepassin 
les 6 tones de pes maxim. Res més. Que no es transfe
re ix ni personal, ni bens immobles, ni mobles, i que 
l'evolució del cost pel que fa als consells d'Eivissa i 
Formentera i de Menorca és d'unes 500.000 pessetes 
anuals -el de Mallorca, amb molt bon criteri, ni ho ha 
acceptat- i que a més ni tan soIs s'atribueix com a pro
pia, sera una competencia delegada, exactament tal com 
es fa des de fa deu anys. 

S'ha d'explicar que la competencia en materia 
d'administració local que s'atribueix com a propia és tan 
buida de contingut, que no dóna lloc a traspas de mit
jans. Funcionaris transferits? Zero. Béns que es traspas
sen? Zero. Mitjans economics que es transfereixen? 
Zero. Com és possible que una competencia no tengui 
cap cost, si fins i tot el desgast de les neurones deIs 
presidents deIs consells insulars coste n doblers als ciuta
dans? 

S'ha d'explicar, per exemple, que la competen
cia en materia d'informació turística que s'atribueix és 
simplement la de distribució deIs fulletons que la Co
munitat els subministri i la de tutelar les entÍtats de 
foment del turisme. El mateix que feim des de fa deu 
anys. S'ha de dir, perque quedi clar, aquesta gran passa. 
A Menorca a ae;o Ji deim un poc més de no res. 
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No hauria estat, per tant, interessant fer un planteja
ment més acabat, més ample en les materies de turisme, 
transport i administració local? Vostes són intel-ligents. No 
troben que estar tanta estona per finalment transferir aques
tes foteses, aquestes minúscules competencies, pot semblar 
fins i tot una burla per a aqueIls que els han cregut quan 
s'omplien la boca parlant de pilars basics i feien insularisme 
irredemptista? Pero potser somjo l'equivocat. No és possible 
que gent tan preparada com vos tes no ho vegi també. Per 
a<;o jo els desafii que em demostrin, Sr. Gilet, amb que hi 
hauran guanyat els ciutadans amb aquesta gran passa. EIs 
rept que em diguin en que hauran atracat l'Administració a 
l'administrat. EIs conjur que expliquin a tots els ciutadans de 
les Illes quina diferencia trobaran entre la delegació que 
tenien els consells des de fa deu anys i la competencia que 
ara tindran. Cap ni una, vos tes ho saben, pero no ho poden 
dir, no ho poden reconeixer. No, no hem fet cap passa enda
vant. En tot cas i com a molt, hem fet com aquells balladors, 
que en saben molt i que tenen la capacitat de ballar de 
moure's en tot el temps de la mateixa rajola. 

Una altra consideració que m'agradaria fer respecte 
de les tres propostes que discutim, fa referencia al contingut 
de l'article 2 de cadascuna d'elles. És a dir, fa referencia a 
l'ordenament jurídic aplicable en l'exercici de les competen
cies atribuIdes o delegades a les tres propostes. A les tres, 
caIculadament, es deixa de fer referencia a la Llei reguladora 
de les bases de regim local. I ho fan malgrat que és ben clar 
que les normes d'organització, funcionament i regim jurídic 
de les diputacions provincials són les que també s'han d'apli
car als consells insulars, i no solament quan assumeixen les 
competencies en virtut de la Llei reguladora de les bases de 
regim local, sinó també -com diu l'article 41.3 d'aquesta 
norma- quan assumeixen les que els correspon de conformi
tat amb l'Estatut d'Autonomia. 

És aquesta una qüestió important a ten ir en compte, 
causa a més de conflictes pel que fa a la primera i fins ara 
única competencia atribuIda per lIei d'aquest parlament als 
consells. És cert que, pel que fa a les lIeis que discutim avui, 
finalment es va eliminar de la primera proposta aprovada pel 
Govern l'article pel qual es creava un organ específic per 
gestionar la competencia atribuIda. Pero si tenim en compte 
el contingut del Projecte de llei sobre l'exercici de les compe
tencies transferid es o delegades per la CAIB als consells, i 
l'experiencia de les comissions insulars d'urbanisme a Eivissa 
i Mallorca, ens temem que vulguin furtar novament als ple
naris deIs consells les atribucions clares que li atorga la legis
lació de regim local. En aquest cas no ho farien per la via 
d'aprovar un article que ho estableixi així; pero deixen la 
porta oberta a la possibilitat que sigui cada consell que així 
ho disposi, en base a la potestat reglamentaria organitzativa 
que cadascuna d'aquestes lleis els atorga. 

Deixant oberta aquesta porta es pot establir des de 
cada consell una organització de la gestió d'aquestes com
petencies on no hi pugui participar l'oposició, en un clar 
triomfa del secretisme, i fins i tot per la via de la lIei que 
discutirem prest i que regula el funcionament deIs consells, 

dur-nos a una situació en la qual coexisteixin de fet dos 
consells, un dins l'altre, dins cada consell insular; un 
compost per aquests organs específics que no depenen 
de ningú, sobre els quals ni el plenari podra incidir, que 
gestionaran les competencies atribuIdes per la Comuni
tat Autonoma; i un altre que funcionara com a organ 
d'administració local. Un desgavell, amb clars -per nos
altres almanco- per ser considerat fins i tot inconstituci
onal. 

Una altra qüestió que per al Grup PSM I EEM 
és també important és el reconeixement de la potestat 
reglamentaria normativa per als consells. L'article 13 de 
la Llei de consells així ho preveu per a les competencies 
atribuides com a propies, si la llei d'atribució així ha 
estableix. pensam que a aquestes tres pro postes és per
fectament possible. Hi ha tantes coses més a dir! No 
podem acceptar les valoracions, no podem entendre com 
és possible que una oficina que compleix a Menorca les 
mateixes funcions que la d'Eivissa tengui menys perso
nal. No entenem que la mateixa oficina tengui a una illa 
unes despeses corrents de 1.184.000 pessetes, i a l'altra 
illa soIs en tengui 200.000. I molt manco podem enten
dre que els que se suposa que haurien de defensar els 
interessos del consell que rebra manco finan¡;ació ho 
acceptin obedients, disciplinats com ho fan, amb les 
coses que han arribat a dir quan parlaven -aixo sí, en 
teoria- del que han de ser els consells. Pero és ben cert 
alIó que no hi ha res més castigat de la llengua, i a l'ho
ra de la veritat haurem de passar comptes. 

No podem entendre com es pot parlar a l'hora 
de calcular el cost de la competencia que s'atribueix soIs 
de capítol 1 i 2, i no del 6 i 7. No puc entendre com es 
pot afirmar que una competencia concreta no implica 
cap classe de cost, si tots sabem que qualsevol de l'admi
nistració sempre implica costs. No puc entendre a més 
com és possible que en la primera proposta, la que 
aprova el Govern, es calculin uns costs -parlam de l'ad
ministtració local- per petits que síguin, i finalment 
resulti que aquests costs no existeixen. No puc entendre 
com poden tenir la manca de delicadesa fins i tot, Sr. 
Conseller, de fer figurar a la proposta de llei el nom i 
llinatges de les persones que ara ocupen les places que 
es transfereixen. O no saben que no es transfereixen les 
persones, sinó que es transfereixen les places? 

EIs puc avan<;ar, senyores i senyors diputats, que 
si es prenen en consideració les tres propostes que avui 
debatem -i nosaltres les votarem en contra- el Grup 
Parlamentari del PSM I EEM presentara es menes a la 
totalitat amb textos alternatius, i les esmenes parcials 
que facin falta per corregir els defectes, les mancances, 
fins j tot els excessos de les propostes presentades per la 
Comissió Tecnica Interinsular. Mentre, soIs voldria 
insistir en una qüestió: En el seu moment un informe 
jurídic emes per l'Oficial Major d'aquesta cambra, ha 
demostrat que les propostes que avui discutim incom
pleixen el que estableix l'article 22 de la Llei de consells 
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insulars. i concretament pel que fa al contingut que necessa
riament han de tenir les lleis d 'atribució de competencies. 
No hi ha cap informe del LIetrat rectificant el primer. Es 
cert que la Mesa del Parlament finalment ha admes a tramit 
les tres propostes, pero també ho és que continuen incom
plint la LIei de consells. 

Creuen, sincerament, que val la pena per no rectifi
car i per no dedicar-hi un poc més de feina, crear aquest 
precedent d 'incompliment d 'una llei basica de 1 nostra comu
nitat, i fer-ho precisament a la primera de les pro postes que 
el Govern ha presentat d'atribució de competencies? Per que 
ens volen obligar a recórrer a altres instancies, quan saben 
perfectament que podrien torbar el nostre suport si fessin les 
coses mínimament bé? Que hi guanyen, actuant així? 

Agraeixin -i acab, Sr. President- senyores i senyors 
diputats del Grup PP-UM, que la ciutadania d'aquestes illes 
es trobi tan enfora, en tots els sentits, d 'aquest parlament. Si 
fossin conscients que després de tan tes paraules buides, de 
tantes afirmacions insularistes, de tanta declaració sobre 
pilars basics i les grans passes per omplir-los de contingut; si 
se n'assabentassin que després el que aprovam és aquesta 
miseria, que el que avui consagram és ni més ni manco que 
el que ja tenÍem des de l'any 1982, fa deu anys. Si ho sabes
sin, potser ens tocaria córrer a tots. ca metes treis-me d'aquí. 
És trist que per comene;ar a omplir els consells de compe
tencies s'hagi triat una mostra tan esquifida, tan magra, i per 
si encara fos poc, tan mal elaborada que ens ha costat un any 
sencer parir. 

Vostes, senyores i senyors diputats del PP-UM, apli
quen de ver aquella recomanació del Sr. Corcuera, que els 
experiments amb gasosa, només és que a més ho fan en dies 
com avui amb gasosa esbravada. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup SOCIALISTA. .. Sí, té 
la paraula el Conseller Sr. Gilet, queda oberta qüestió inci
dental. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CIA (Francesc Gilet i Girart): 

Gra.cies, Sr. President. la veritat és que no feia 
comptes tenir la intervenció, i en un principi les notes preses 
duien camí d'una altra casta s'intervenció, pero el final del 
Sr. Orfila m'ha fet canviar, tant en el plantejament inicial 
com en el contingut d'aquesta intervenció. 

Li he de dir en primer 1I0c, Sr. Orfila, que lament 
enormement la paraula lJ burla lJ. Enormement. El que ha fet 
el Govern, i el que pretén fer el Govern des d'aquests 46 
meso s enrere és no burlar-se de ningú, sinó complir amb 
l'Estatut d'Autonomia, i agafar aquelles competencies que 
venien donades per una actuació preautonomica, donar-li el 
refrendament de 1 'Estatut d' Autonomia, de la nostra actual 
configuració jurídica, i entenc que aixo és així, i no altra 

cosa. Que hi pot haver hagut errors? És que durant tota 
la tramitació s'han tengut en compte i s'han rectificat, 
i bona prova d'aixo és que avui rep aquí un text que 
voste el planteja d 'una manera amb esmena a la totali
tat. 

Ara, li he de dir que l'actuació del president de 
la Comissió Tecnica Interinsular quant a la possible 
reconsideració, no li quedava més remei que actuar de 
la manera que ho va fer per una raó molt senzilla, i és 
que el reglament no dóna facultats al president de la 
Comissió Tecnica Interinsular per fer cap casta de re
consideració a les postures o decisions de la Mesa, sinó 
que ho ha de fer via grup parlamentario Aleshores, si hi 
ha un acord de la Comissió Tecnica Interinsular que 
permet al seu president elevar a propostes els acords 
d'aquesta comissió tecnica, el president entén, i entén 
correctament, que pot arribar fins al punt de sol·licitar 
l'auxili d'un grup parlamentari per fer donar compli
ment als acords aprovats per la Comissió Tecnica Inte
rinsular que no són altres que presentar-los com a pro
postes al Parlament per a la seva tramitació com a pro
posició de llei, si és que arriben a prendre's en consi
deració, que és el pas que avui es vol fer. 

Segona qüestió: conseqüentment no entenc que 
hi hagi hagut cap actuació ni solejada ni real, sinó pura
ment i simplement una actuació ajustada a una normati
va que hem d'interpretar de manera analogica i no tan
cada; perque si no ens trobaríem davant el ridícul 
d'ahaver de tornar enrere allo que la Comissió Tecnica 
Interinsular ha acordat de forma absoluta. 

No entraré en discussió quant als dictamens 
encarregats per aquest parlamento Hi ah altres informes 
que tenen un refrendament molt més fort i més ajustat, 
entenc. Tampoc no entraré en qüestions amb I'article. 
Entenc que l'article 2 és suficientment clar i explícit 
com per donar llibertat als consells insulars per regular
se el seu pro pi autogovern, i de qualsevol manera el que 
pretenia dir-li ja li he dit. el que possiblement li hauré 
de contestar ho faré quan voste presenti l'esmena a la 
totalitat que m'ha anunciat. Aleshores discutirem el seu 
text i confrontarem amb aquest, perque avui, en aquest 
moment, voste té l'avantatge que té un document que 
criticar, i jo no tenc cap document al qual referir-me. 
Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. El Sr. Orfila té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President, seré molt breu. Ha estat 
breu també l'exposició que ha fet el conseller. 

El conseller lamenta la paraula "burla"; ) JO 
m'he de demanar si és o no una burla als ciutadans que 
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confien en el paper que han de jugar els consells insulars, 
que han cregut i confiat en les promeses que el seu grup ha 
fet de forma constant que s'omplirien de competencies, que 
els consells insulars jugarien el paper basic a l'hora de cons
truir la nostra comunitat autónoma. S'hi han referit amb 
paraules grandiloqüents, qualificant-Ios de pilars basics de la 
nostra comunitat autónoma i ara, confiant en aquestes pro
meses, veuen com al cap de quatre anys de tenir una Llei de 
consells insulars, al cap de deu anys de tenir Estatut d'Auto
nomia, la primera pro posta, l'única proposta que ens arriba 
des del Govern per omplir de competencies els consells 
insulars sigui aquesta petitesa, aquesta pro posta tan esquifida, 
tan magra, tan incompleta, quan podría tenir perfectament 
una amplitud moltíssim més gran per poca feina que hi 
haguessin feto 

I em cregui, Sr. Gilet, que de cap manera poden 
retreure als grups de l'oposició tactiques dilatóries o intents 
bloquejadors, com en algun moment algú ha volgut fer veu
re. Voste no ho ha dít avui, li he d'agrair. M'ha de reconei
xer, Sr. Gilet, que l'elaboració de les propostes que el Go
vern va aportar a la CTI era realment poc presentable. 1 em 
cregui que cerc la paraula més poc ofensiva que puc. Peró el 
que deia al principi quan em posicionava ho mantenc: faltes 
d'ortografia, referencies a lleis inexistents, equivocació quan 
feien referencies a articles de Beis determinades, una annexos 
que havien de contenir els béns que es transfereixen són 
realment impresentables, i que vostes mateixos varen ser en 
el seu moment partidaris de retirar; coses tan increibles com 
el fet que les lleis arribin a aquest parlament incomplertes, 
contradient absolutament alló que la Llei de consells insulars 
exigeix com a requisits necessaris. 

1, Sr. Gilet, voste com a president de la Comissió 
Tecnica Interinsular possiblement podia presentar 
al·legacions a través d'un grup, o lliurar les seves al-legacions 
o les seves opinions a un grup parlamentari, tal com va fer; 
peró m'hha de reconeixer una cosa: és difícilment creible, 
defensable, que voste com a president de la Comissió Tec
nica Interinsular, sense convocar la Comissió per demanar-li 
l'opinió, quan la Mesa havia rebutjat una proposta que no 
era seva, era de la Comissió Tecnica Interinsular, sense de
manar-li 1 'opinió voste prengués la mesura, la decisió de 
presentar al-legacions. Voste, Sr. Gilet, continua confonent 
la Comissió amb el president, com el Rei Sol, lila eTI e'est 

moi". 1 em cregui, Sr. Conseller, em creguin, senyores i se
nyores diputats, que en continuarem discutint d'aquestes 
lleis. El nostre grup presentara esmenes a la totalitat. El 
nostre grup presentara esmenes parcials per corregir-les. I 
intentarem amb totes les forces dialectiques de que som 
capa<50s -són limitades, les nostres capacitats- de continuar 
demostrant que aquestes lleis no s'haurien de prendre en 
consideració per aquest parlament, no haurien de ser aprova
des així; i encara que vos tes ho facin, intentarem que quan 
s'aprovin defjnitivament hagin incorporat algunes de les 
nostres esmenes per donar-les més contingut, i per una cosa 
importantíssima: perque no cree m el precedent perillosís
sim que les primeres lleis que el Govern presenta d'atribució 
de competencies als consells insulars, i que aquest parlament 

aprovara, contradiguin una llei basica de la nostra co
munitat autónoma com és la Llei de consells insulars. 

Els ciutadans de les illes menors, especialment, 
han confiat, han tingut una actitud clara respecte del 
que havien de ser els consells insulars. I alguns de vostes 
s'han encarregat de mantenir ences aquest foco Peró no 
es pot fer un debat abstracte, s'ha de concretar, i és avui 
el dia de fer-ho. Jo el continuu desafiant, Sr. Gilet, els 
continuu desafinat, senyores i senyors diputats del PP, 
senyors del Govern: em demostrin en que els ciutadans 
de les illes -especialment els de les illes menors- coneixe
ran la diferencia del que feien en aquests deu anys fins 
avui, a partir que s'aprovir aquesta lleí. I jo ja els puc 
avan~ar que no ho coneixeran en absolut. Aquesta gran 
passa -qualcú s'ha encarregat en el seu moment d'expli
car que es feia- no ha estat real, continuam ballant da
munt al mateixa rajola. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. El Sr. Gilet té la paraula. 

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

Gracies, Sr. President. Molt breument també, jo 
entenc que no es pot parlar, encara que voste insisteix 
a utilitzar la paraula burla, s'omplen de competencies. 
Voste diu que no ho feim, i jo crec que sí que ho feim, 
d'una manera actual, ajustada a la realitat, que aquest és 
un inici i no un final, i voste si utilitza aquest esperít, 
naturalment no farem res mai ni caminarem maL Si li 
die per part del Grup Parlamentari PP-UM, Sr. Palau, 
que aixó era el comen<5ament, que hi havia altres com
petencies que poguessin venir, que estaven anunciades. 
AIgunes d'elles estan en discussió a subcomissió. 

I no li he parla, com voste ha reconegut, de 
tactiques dilatóries. Jo no entenc que voste les utilitzí. 
Voste utilitza l'expressió dilatória, peró no la tactica. 
Miri, l'elaboració és difícil, és complicada. El nostre 
estatut d'Autonomia estableix una Comissió Tecnica 
Interinsular retardada en el seu funcionament, que fins 
i tot esta en certa manera essent utilitzada de manera no 
estrictament correcta. Parlam de representants del Go
vern, de tecnics, i en aquest moments és composta ín
tegrament per polítics, és a dir per representants del 
poble, quan no hauria de ser aquesta la intenció, i tal 
vegada farÍem més via, i arribarÍem aquí i no ens 
trobaríem que els mateixos que han acordat acceptar 
unes pro postes, acorden ara acceptar aquestes propostes 
al pIe, convertir-les en proposició de llei i discutir-les a 
comissió i a ponencia, per després tornar-les a ponencia 
i aprovar-se una altra vegada al pie. Aixó jurídicament 
és una barbaritat, peró ho feim perque no ens queda 
més remei que fer-ho. 
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La qüestió és diferent, Sr, Orfila, la qüestió és que 
la Comissió hauria de ser de caracter tt~cnic, per distribuir 
les competencies, i ens trobam que no ho feim perque el que 
volem fer és una altra cosa i seguim per un altre camí. i 
aixo és la qüestió fonamental de la dificultat que tenim en 
aquests 46 mesos. i ens hi trobarem sempre, a no ser que 
arribem a un punt que les expressions s'ajustin a les realitats 
i a les intencions. El que hem de discutir és el document 
actual, el que ha passat per una comissió, per unes subcomis
sions, alla on voste ha fet les seves aportacions. I aquestes 
aportacions han donat !loc a un document en certa manera 
que no s'ha consensuat perque hi ha una visió diferent de la 
qüestió, pero no del document, ni I 'expressió ni la lletra, 
sinó de la concepció. I en aixo no ens posarem d'acord. 

Jo lament una altra vegada, és que no ho entene. 
Avui matÍ m 'han dit que o un no sabia llegir, o 1 'altre no 
sabia escriure. Jo li he de dir ben clarament que el president 
de la Comissió Tecnica Interinsular, sense cap facultat extra
ordinaria ni, per descomptat, amb la "vanitat" del president 
d'aquesta comissió -que no és una vanitat ser president d'a
questa comissió tecnica, Ji assegur i voste ho sap, a més- el 
que fa és donar compliment estricte als acords que va pren
dre aquesta comissió. i és arribar al punt que aquest parla
ment o la Mesa, adopti la decisió de tramitar les pro postes 
com a proposició de llei. Aquesta és la missió implícita als 
acords presos per la Comissió Tecnica Interinsular. i aquesta 
-entenc jo- és la decisió que s'ha de prendre i el camÍ que 
s'ha de seguir i el que ha seguit sense més intencions i ajus
tadament al reglament. 

I voste parla de desafiament. Jo només li establiré 
un petit matís, una petita diferencia. en aquests moments, 
amb la dificultat d 'interpretació de la disposició transitoria 
novena, 'no és cert que hi pugui haver una retracció d'aques
tes competencies, pero en aquests moments, amb aquestes 
lleis aprovades en el seu moment, les competencies seran 
propies deIs consells insulars, cosa que en aquest moment no 
succeeix. Que quant a l'administrat succeira exactament el 
mateix? Possiblement sí, ara, el que és cert i segur és que les 
institucions com a tals tendran un caracter molt més fort i 
més estatutari que el que tenen ara. Res més i moltes graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. Continuant el torn en contra, el 
Sr. Triay, pel Grup Parlamentari SOCIALISTA té la paraula. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquestes 
propostes que avui ens remet la Comissió Tecnica Interinsu
lar són un exemple de mala política de consells insulars. És 
un al comen<;ament després de 120 mesos d'Estatut d'Au
tonomia, i per tant eI'article 39, que estableix les competenci
es que podran ser assumides pels consells insulars. Són unes 
competencies emparades per l'Estatut d'Autonomia, i per 
tant aquestes pro postes de llei que avui es debaten realment 

no aporten basicament res nou, no mílloren res, no 
suposen avan¡;;; i si se'm permet -encara que amb un to 
distint a l'apassionament del portaveu que m'ha precedit 
en ]'ús de la paraula- diria que són una cortina de fum 
per insularistes incauts. De bona fe, pero incauts. Són 
unes petitíssimes competencies, i tal vegada per aixo es 
podria dir que per que no feim els ulls grossos davant 
els errors, les irregularitats o les il'legalitats que conte
nen les propostes. 

Pero independentment del seu tamany, i tenint 
en compte que és un comen<;ament, cree que nosaltres 
hem de fixar la posició o els criteris que volem mantenir 
a totes les que venguin, comen<;ant per aquestes, que no 
poden ser d'altres que el compliment de la Llei de con
sells insulars, dotació economica suficient i d'acord amb 
la Llei de consells insulars, entitat suficient de la materi
a; per tant que encaixi dins elllistat de l'article 39.1 de 
1 'Estatut d' Autonomia. 

S'ha dit -no aquí, pero s'ha dit prou vegades 
fora d'aquí- que l'oposició practica una obstrucció a la 
Comissió Tecnica Interinsular. Jo voldria en primer lloc 
exigir el compliment de la Llei de consells insulars, de 
cap manera es pot considerar una obstrucció, a no ser 
que facilitar les coses sigui facilitar les iHegalitats; i per 
altra perque, ciar, la Comissió Tecnica Interinsular és 
un organ desconegut, i qualcú pot temr dubtes sobre la 
seva composició, que la majoria absoluta que tenen els 
representants del Partit Popular, que hi són pel Govern 
o hi són pels consells insulars, realment fa impossible 
que les minories puguin obstruir el funcionament de la 
Comissió Tecnica Interinsular. Altra cosa és que, com 
s'ha dit al debat que hi ha hagut amb anterioritat, errors 
considerables hagin obligat a retirar propostes que real
ment posats davant la realitat, aquests errors eren insos
tenibles. 

Aquestes competencies per a nosaltres són in
complertes, primera qüestió. En administració local, 
efectivament, hi ha les competencies del decret del 
1982" pero no es completa la materia amb 1 'assessora
ment local, el qual el Govern no fa massa temps venia 
d'acord en traspassar als consells insulars, pero aquí no 
hi són, i a més que hi ha un grup, un equip de persones 
al Govern dedicat a aquestes qüestions. Precisament les 
que es queden, perque les que es traspassen no tenen ni 
persones, ni cost ni materia, són esperit pur. 

Les oficines de turisme no són una competencia. 
Es confon reiteradament el que és un servei amb el que 
és una competencia. Per tant, és evident que ni cobreix, 
ni ho intenta, ni d'enfora, la materia ele turisme relacio
nada amb l'article 39. pero a més, ni tan sois ls oficines 
de turisme hi són totes, perque a Mallorca hi ha una 
oficina de turisme, com sap molt bé el president del 
Consell Insular de Mallorca, molt interessat en aguest 
debat, que realment no forma part d'aquesta transfe
rencia, que és l'oficina de turisme de Jaume III. 
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En materia de transports només es tras pass en de ter
minades targes. Es diu que les al tres tenen problemes. Pero 
és que al 1982 als consells insulars se 'Is va traspassar la ins
pecció tecnica de vehicles, que aquí no hi éso Qualcú dira 
que a<;o ho executa una empresa privada. 1 que té a veure 
aixo? Que té a veure la competencia amb la gestió per con
cessió del servei? La competencia administrativa és una cosa, 
la gestió pels mecanismes que estableixen les Beis són una 
altra. 1 aquí no hi són. Per tant, aquestes minúscules i peti
tíssimes competencies ni tan sois abracen les del 1982, del 
Consell General Interinsular, i que varen ser tan miserables, 
tan petites, que realment en aquell moment es podien inter
pretar com un gest, pero avui en dia ja no són un gest. Avui 
en dia no són pnkticament res. 

A més, si en la materia -que també és del 1982- de 
les guardaries laborals, de l'lnstitut Nacional d'Assistencia 
Social, s'ha adoptat el criteri -jo crec que assenyat- de no 
traspassar-ho a través d'una llei d'aquest tipus perque és 
molt millor fer-ho dins un plantejament conjunt de l'assis
tencia social, que realment vegin en la seva globalitat la 
materia, que és una de les materies relacionades a l'article 
39, per que no s'ha fet amb les altres, i per tant s'han fet uns 
plantejaments coherents i seriosos i una passa important, 
encara que primera? 

Per altra part, les competencies estan mal dotades 
economicament, i aquests dies sentim els que escoltam radi
os, sentim reiteradament veus aquí presents que ens diuen 
"negociam a Madrid comnpetencies, pero que tenguin en 
compte que no n'acceptarem cap que no estigui ben dotada 
economicament". I aplaudiments, perque aixo ha de ser aixÍ. 
Si les competencies no estan ben dotades economicament no 
s'han d'acceptar...llevat que siguin els consells insulars, ciar. 
EIs consells insulars sí, perque aixo és l'embut, la part am
pla cap a una banda, la part es treta cap a l'altra. I així arri
bam a l'extremd e veure el ball de xifres que al llarg d'a
quests anys ha suposat la valoració d'aquestes petitíssimes 
competencies. Com a iHustració els diré que aquesta admi
nistració local -petites competencies per als termes munici
pals, entitats menors ... - a l'any 1990 era valorada en 
4.400.000 pessetes. A l'any 1992 va baixar a 98.000, i en 
aquest moment és a zero. Es poden imaginar quins criteris 
tan variables i progressius s'apliquen en valorar el que costa 
aquesta funció. Les targes de transport l'any 1990 valien 
1.200.000, ara valen 5.000.000, aixo ha prosperat, pero d'una 
manera també radical. A I'any 1990 les oficines de turisme 
estaven a 15 milions, i en aquest moment estan a 26. O sia 
que realment es veu que hi ha uns criteris seriosos, solids, 
rígorosos, que han servit per establir aquestes valoracions. 

Nosaltres deim que estan mal dotades economica
ment perque és inacceptable que per petita que sigui una 
competencia d'administració local no costi absolutament res, 
que no costi cap hora de ningú, cap paper, res de res de res. 
per tant, és una competencia pura, que no té cap materiali
tat. Ara, aixo sí, les taxes de transport donen un excedent, 
perque les taxes, com el seu propi nom indica, molt més 
altes del que costa el servei, cosa que els ciutadans hem de 

saber, que se'ls cobra unes taxes per un servei que són 
infinitament al que costa aquest servei, com posa en 
evidencia la valoració del traspas que es fa als consells 
insulars. En aquest cas, no es pensin els consells insulars 
que s'ho han de quedar. Aixo s'anota bé a una llibreteta 
i se'ls descompta a final d'any d'altres coses, encara que 
I'administració local no costi res. I aixo, per tant, no es 
descompta. 

Pero a més s'incompleixen tres articles molt 
importants de la Llei de consells insulars, que són el 34, 
el 35 i el 36, en relació amb el 33. El 33 diu que el 
finan9ament al període transitori es fara igual al cost 
efectiu, anualment actualitzat. Pero després el 35 i 3 
diuen com s'ha de calcular aquest cost efectiu; i aixo no 
hi és en absolut. Aixo fa que nosaltres considerem que 
realment aquí s'ha prodult un vici de procediment en 
aquestes propostes que ha enviat la Comissió Tecnica 
Interinsular, i que no hauria d 'haver enviat, perque no 
compleixen la Llei de consells insulars; i els primers que 
haurien d'estar interessat s amb el compliment de la llei 
de consells insulars són els consells insulars, representats 
a la Comissió Tecnica Interinsular; perque aixo va en 
perjudici deIs conseBs insulars, simplement, perque els 
articles 35 i 36 són una autentica garantía que els con
sells insulars que tenen un servei més desenvolupat, més 
implantat que a un altre consell insular a una altra illa, 
tenguin una valoració económica d'aquesta diferencia, 
i per tant hi ha un augment del cost que realment hi 
dedica actualment el Govern de la Comunitat Autonoma 
per tal de garantir un exercici igual, en iguals condici
ons, a les diferents illes. I aixo no es fa, i aixo és un 
requisit obligat que des del nostre punt de vista -i no 
vull criticar cap actuació d'aquest Parlament- la Comis
sió Tecnica Interinsular no hauria d'haver incorregut en 
aquest vicio 

Per altra part, la Comissió Tecnica Interinsular 
s'ha extralimitat en les seves funcions, perque les seves 
funcions són cIares i no admeten interpretacions laxes, 
ho diu I'Estatut. 1 amb l'evidencia que ha posat el con
seller adjunt a la Presidencia de la dificultat existent en 
aquesta materia per aplicar l'Estatut, en el nostre cas 
encara ens extralimitam. La Comissió Tecnica Interinsu
lar és simplement, i res més, I'encarregada de distribuir 
les competencies de l'article 39 i fixar el control i coor
dinació que en el seu cas correspongui al Govern. Tot el 
que estableixi en relació al funcionament intern deis 
conseIls insulars, tot el que estableixi en relació a l'organ 
destinatari d'aquestes competencies dins els consells 
insulars, tot aixo son extralimitacions de la Comissió 
Tecnica Interinsular, que no és un grup parlamentari, 
no és el Govern ni és un consell insular, que tenen una 
iniciativa legislativa. La Comissió Tecnica Interinsular té 
perfectament acotada la seva possibilitat de presentació 
de documents davant aquest parlament, i aquí s'extrali
mita, s'excedeix. 

= 
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Per tant, nou vici de procediment: per una banda 
extralimitació, regulant qüestions que poden competir a 
aquest par/ament, pero que no competen a la Comissió Tec
oiea Interinsular; i per altra banda insuficiencia de regulació 
perque les determinacions que exigeixen els articles 35 i 36 
de la !lei de conse!ls insulars sobre el calcul del cost efectiu 
assignat a cada consell insular no s'ha fet, com és evident. 
No admet discussió, basta veure la documentació per com
provar que a cap de les tres s'ha fet el que l'article 35 i 36 
demanen, que entre altres coses diuen que es distribuinl el 
cost total entre illes en funció de la població, de la superfíci
e, de la renda per habitant, en proporció inversa al coeficient 
d'esfoH; fiscal, a la renda de les persones físiques i a la insu
laritat. Qualcú ha vist res d'aixo, o res paregut, o res que es 
pugui dir que més o menys compleix? En absoluto Hi ha una 
absencia total, per tant hi ha un vici total de procediment. 

Per tant aquestes són les raons -i ja he acabat, Sr. 
President- per les quals nosaltres no donarem suport a aques
tes propostes, i no perque no vulguem competencies als 
conse!ls insulars. Les volem, pero les volem així com toca, 
ben dotades -com diu molt bé el Govern quan li correspon
economicament, legalment articulacles d'acord amb la !lei 
marc que, de moment i mentre no sigui substituIda, és la 
Llei de conse!ls; i per tant, amb garantia per als consells que 
no sortiran perjudicats amb aquestes propostes si les aprova 
aquest parlamento Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. El Sr. Gilet té la paraula. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CIA (Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Ens ha costat pena arribar aquí, pero si haguéssim les ex
pressions de diferents portaveus deis grups que estan en 
contra d'aquestes propostes, no hi haguessin tampoco 

Tal vegada la intervenció del Sr. Triay ha estat molt 
més ajustada al text, i també al que són les intencions, que 
no la intervenció de l'altre portaveu, que no anomenaré 
perque no se senti al·ludit. Ha parlat el Sr. Triay que no 
ten en entitat suficient. Jo entenc que sí, que tenen l'entitat 
suficient que li varen donar els antics decrets del CGI. Tor
nam discutir exactament el mateix que hem discutit a la 
Comissió Tecnica, quant a la consideració que són incom
plets. L'assessorament a corporacions locals és una compe
tencia que tenen els consells insulars per ells mateixos. Con
seqüentment no tenen perque transferir-los aquesta compe
tencia, sinó senzillament el que ha de fer el govern és deixar 
d'executar aquesta competencia, pero el que no significa és 
que les persones que s'hi dediquen -o que s'hi han dedicat
no compleixin també amb la seva funció, que no és altra que 
fiscalitzar els acords deIs ajuntaments o deis diferents organs 
d'administració quant a aquelles materies que són compe
tencia de la Comunitat Autónoma, aixÍ com el delegat del 
Govern ho fa amb els competencies que són de l'Estat . 

Ha parlat de la inspecció tecnica de vehicles. El 
text articulat ha d 'entrar en aquest parlament, esta apro
vat per Consell de Govern i entrara al seu moment. 1 
pel que fa referencia a assistencia social, vostes sap, 
perque ha intervengut, que hi ha una subcomissió que 
esta en marxa, i que té la seva funció a fer. Que hi ha 
competencies que no tenen medis? És que aixo també 
succeeix amb l'Estat. Hi ha materies -salvament marÍ
tim, sense anar més enfora- que esta anunciat que no 
tendran mitjans, i conseqüentment s'haura de discutir si 
és així o no és aixi. En aquests moments hi ha unes 
diferencies quant als primers textos, perque s'han pro
duH també diferencies quant a les situacions pressupos
taríes, i de la mateixa ubicació de la Direcció General 
d' Administració Territorial aleshores, i ara Direcció 
General d'Interior, que abans tenia un cost que era un 
lloguer, i que en aquest moment no té aquest cost, per
que ha desaparegut o no és al mate ix 1I0c. 

La pregunta basica que ens hem de fer quant a 
la Llei de consells és si realment es compleix o no res
pecte a aquells decrets de transferencies o de delegaci
ons anteriors a la Llei de consells insulars i a 1 'Estatut 
d'Autonomia. 1 a veure si el que feim en aquests mo
ments és posar un home a un vestit, quan el que haurí
em de fer és el vestit per a l'home, i no al revés com 
feim ara. Jo entenc de totes totes que a pesar de l'infor
me i el dictamen, la Comissió Tecnica Interinsular no 
s'extralimita en absolut en els seus acords. Elevam pro
postes a aquest parlament per a la seva tramitació com 
a proposició de llei, d'acord amb la Llei de consells 
insulars quant a requisits que s'han de complir no tan 
sois de caracter economic, sinó també de caracter tec
nic; i si fos d'aquesta manera la interpretació ajustada 
que voste proposa, ens trobaríem que no podría fixar la 
Comissió Tecnica Interinsular res que no fos purament 
i simplement quina és la competencia que s'ha de trans
ferir o la proposta que s'ha de fer quant a la materia 
concreta. 

Nosaltres entenem que no és així, que les pro
postes que eleva la Comissió Tecnica Interinsular han de 
reunir requisits, per exemple el de l'efectivitat de la 
possible llei, que és un fet absolutament diferent a la 
vigencia, són dos conceptes absolutament diferents, la 
vigencia pot ser a una data i l'efectivitat pot ser a una 
altra diferent. Consegüentment jo entenc que no és la 
mateixa postura que mantenen altres grups, la postura 
de vostes és molt més adient fins ara al seu discurs, 
pero que naturalment se sustenta, baix la meya opinió, 
amb un dictamen que no és absolutament ajustat al que 
ha dit el Tribunal Constitucional darrerament, i concre
tament en el que són, o han de ser, els consells insulars. 
Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. Sr. Triay, té la paraula. 
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EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Seré realment breu, perque 
no hi ha moltes qüestions noves plantejades. M'ha cridat 
l'atenció que digui que si criticam aquestes propostes, que 
per nosaltres tenen greus vicis, greus deficiencies de marc 
legal, a part de la seva entitat política í de la manca de fi
nan<;ament, díu si a més no haguéssim arribat fíns aquí. 
Aquí sí que em veig obligat a dir que si hi ha una lIei que 
ha transferit l'urbanisme als conselIs insulars, mentre no es 
demostri el contrari , és perque el Grup Parlamentari SOCI
ALISTA la va presentar. 1 n'ha presentades d'altres que no 
han estat acceptades, i en materies complertes, com les carre
teres, o la cultura, o els serveis socials. Per tant, jo crec que 
haguéssim pogut anar a molta més velocitat, i haguéssim 
pogut anal' dins el compliment de les lIeis, que aquests rato
lins que ha donat a lIum aquesta gran muntanya de les co
lumnes vertebrals de la nostra patria balear realment cree 
que és una voluntat del Govern que siguin tan minúsculs. 
Podrien ser temes importants i en res canviaria aquesta situa
ció respecte de les competencies de l'any 1982. El propi Sr. 
Gilet, basta llegir les actes de la Comissió Tecnica Interinsu
lar, i a l'any 1990 defensava que l'assessorament local s'havia 
d'incorporar a la transferencia d'aquestes petites competen
cies d'administració loca!. Esta escrit. Després han retirat 
aquesta pro posta, probablement dins la nova filosofia de l'ad
ministració única, que significa única cap amunt, pero no 
única cap aval!. L'administració única d'embut, també; el 
mateix embut que ens aplica quan exígeix unes dotacions 
economiques perque venguin, pero no els exigeix perque 
se'n vagin. Quan hi ha un discurs de Madrid cap a la Comu
nitat Autonoma per part del Govern, i un altre discurs de la 
Comunitat Autonoma cap als conselIs insulars per part del 
mateix govern. 

Aquests dobles llenguatges i aquestes dobles mesures 
són les que nosaltres creim que s'haurien d'evitar. I per altra 
part jo no veig bé que es desqualifiqui la Llei de conselIs 
insulars, i que d'aquesta desqualificació se'n tregui la conse
qüencia que no fa falta aplicar-la perque si un vestit a un 
home o un home a un vestit, no. Si la Llei de conselIs insu
lars vostes no la volen complir, o consideren que política
ment o jurídicament no s'ha de complir, el que és honest i 
que correspon és dur aquí la pro posta de modificació, que 
s'ha duit en altres temes, pero en relació amb els articles el 
compliment deIs quals jo deman, no hi éso Es manten en 
aquests articles, i a pesar d'aixo no es compleixen. 

I a més vull recordar també que aquestes propostes 
també es desvíen de la Llei conselIs insulars en un altre 
aspecte, i és que hi ha una omissió de tota referencia a la 
Llei de bases de regim local; quan realment la Llei de bases 
de regim local, després de la Constitució Espanyola i l'Esta
tut d'Autonomia, és el marc jurídic que estableix l'article 1 
de la Llei de consells insulars, i aixo no és una casualitat, és 
perque es vol anar a un regim absolutament distint del que 
la Llei de consells insulars establia. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Hi ha cessió de tom? Jo 
entenc en tot cas que haurÍem de tancar una qüestió 
incidental, i lIavors, si un altre conselIer del Govern vol 
intervenir, tornaríem obrir una altra. Té la paraula el 
Sr. Gilet. 

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

No, no. Jo cedesc la paraula i el meu torn al 
conseller d'Economia i Hisenda. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller Sr. Forcades. 

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

Voliajo fer unes precisions sobre artides incom
plerts de la Llei de conselIs insulars del Sr Triay. Jo no 
es tic absolutament d'acord amb aquesta llei de l'embut, 
administració única per amunt, etcetera. Em pareix que, 
encara que sigui en veu baixa, és completament fala<; la 
seva argumentació, pero no ho discutiré. Voste ho diu 
així; nosaltres deim que anam de bona fe, de la mateixa 
bona fe que quan vostes varen proposar la qüestió d'ur
banisme, ens varem dedicar a fer-ho en cos i anima i 
varem aplicar els mateixos criteris; de manera que amb 
aquestes tres competencies que discutim, hem actuat 
exactament igual i amb el mateix carinyo que amb l'ur
banisme. 

Pero jo Ji vull dir el següent: almenys hem estat 
conseqüents, i varem dir de convertir en lleis perque 
faciliti l'autogovem als consells insulars el que tenia 
atribult pel decret de preautonomia. 1 hem aplicat el 
cost efectiu, -i voste ha descrit bé el cost efectiu, el seu 
antecessor s'ha despistat i ha parlat del 6 i del 7-, i un 
cost efectiu tal com s'ha d'aplicar en funció de la Llei 
general pressupostaria, de la Llei de finances i de la Llei 
de consells insulars. És a dir, efectivament hi ha hagut 
una evolució, hem baixat de 90.000 pessetes a zero, pero 
hem canviat. Hi ha una transferencia, ens hem trobat 
amb la dificultat per anar a una discussió i una valoració 
quan hi ha un text escrito Aleshores s 'ha presentat un 
text escrit, que eren els decrets de la preautonomia, i 
aixo fa que a l'hora de plantejar funcionalment quina és 
la tasca, quins són els mitjans, hi ha dificultats. 

Pero li vulI dir exactament que en els moments 
que s'ha fet la valoració, s'ha incorporat més del que hi 
ha en el pressupost de la Comunitat. Estic molt tranquil 
d'haver actuat esplendidament amb els con se lis insulars, 
haver actuat en el sentit invers del que es diu; i li vulI 
fer una afirmació, Sr. Triay, amb tota la bona fe que ha 
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donat un debat parlamentari: nosaltres en aquest moment, 
d'entrada el Govero central no ens ha donat ni l'inversa de 
la renda ni l'esfor~ fiscal, és a dir que si volguéssim aplicar -
que ho hem d'aplicar- aquests articles que voste diu que hem 
ames. No tenim aquest parametres. 

Per altra part li diré una cosa molt seriament, Sr. 
Triay, jo m'oposaré amb totes les forces que jo pugui, que 
l'aplicació d 'aquests articles desequilibri les finances de la 
Comunitat. Nosaltres tenim 471 milions de pessetes per fer 
front a l'estructura organitzativa d 'un govero regional amb 
tres consells insulars. 471 milions de pessetes, que és la valo
ració que ha fet el Govero central, que cobram per terceres 
parts. Per tant entenc -és el meu punt de vista i ho dic- que 
posant el que hi ha en el pressupost no hem d 'arribar mai 
més d'aquests 471 milions de pessetes quan les cobrem. 1 li 
die que si vosÜ~s pensen que per l'aplicació, per exemple, 
d'aquests articles resulta que a Mallorca li correspon molt 
manco i ho té, té 100 milions al pressupost i n'hi toquen 50, 
i Eivissa i Menorca han de doblar, el maxim que podem fer 
és anar al pressupost del Govero, que d'aquesta competenci
a, fins i tot suprimint la conselleria, passi tot als consells 
insulars. 

Pero si voste pensa que per aplicar aquest article 
anirem a carreteres o anirem a acció social i traurem doblers 
per fer aixo; jo, com a conseller d'Economia i Hisenda, pro
curaré aportar els arguments suficients per fer tot el possible 
democrihieament perque aixo no sigui així. Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Per replicar el Sr. Forcades. 

No puc replicar el Sr. Forcades? 

EL SR. PRESIDENT: 

Hi ha hagut un cessió de toro. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Estic silenciat? Som a Galícia? 

EL SR. PRESIDENT: 

No, Sr. Triay, és a dir, jo abans ... 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Si el Sr. Forcades afegeix tota una serie d'argumen
tacions noves cap a mi, cap a aquest diputat, sembla normal 

que li pugui replicar. Si la Presidencia considera que no, 
jo ho acataré totalment. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Triay,jo vull donar l'explicació que abans de 
clonar la paraula al Sr. Forcades he demanat al Sr. Gilet 
si era intenció del Govero obrir nova qüestió incidental, 
o era purament cessió de torno S'ha indicat que era 
cessió de torno Sr. Pons, Damia Pons, el crit a l'ordre. 
Sr. Pons, el crit per segona vegada a l'ordre ... 

He demanat al Sr. Gilet si hi havia cessió de 
toro, i efectivament ha indicat que hi ha hagut cessió de 
toro. En conseqüencia la intervenció del Sr. Forcades ha 
estat la cessió del torn de contrareplica que tenia el Sr. 
Gilet a la seva anterior intervenció. En conseqüencia en 
aquest moment entenc que no hi ah lloc a qüestió inci
dental amb el Sr. Forcades. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Bé, si m'ho permet, 
qüestió d'ordre, el reglament diu que hi haura un equill
bri d'intervencions tant en nombre com en duració. Li 
record, perque aixo no és aplicat en aquest caso Moltes 
gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Que consti en acta la seva 
observació; no obstant aixo que consti també en acta la 
meya que entenc que s'ha mantengut un equilibrio 

Arribat a aquest punt del debat, toca entrar al 
toro de replica per part del grup que havia fet el tron a 
favor. No hi ha intervenció, en conseqüencia entenc que 
no hi haura intervencions ido en contrarepliques. I 
passam al toro de fixació de posició que quedava pen
dent. 

Sr. Orfila, no hi ha toro de contrareplica. Si no 
hi ha replica, no hi ha toro de contrareplica. Com es 
pot fer una contrareplica a una replica que no ha exis
tit? En conseqüencia no hi ha contrareplica. Fixació de 
posicions: correspon al Grup Parlamentari MIXT, i el 
Grup Parlamentari MIXT ha fet arribar a aquesta presi
dencia la seva voluntat ele dividir-se el temps ele la seva 
intervenció. entre els diputats Sr. Peralta i Sr. Vida!. 

En conseqüencia, té en primer lloc la paraula el 
Sr. Peralta per fixar la posició. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Sr. President, em permetra que, atesa la quanti
tat del que avui aquí es debat i la qualitat del debat a 
que aquí hem assistit, faci ús del reglament i ralli des de 
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l'escó, perque la veritat és que no vull fer l'esfor~ de sortir 
a la tribuna. 

1 dit a~o, hauria de fixar la posició davant un tema 
que, la veritat, fa estona que ens crema i que sera objecte en 
el seu moment del seu recurs corresponent, que és el tema 
que no haguem tengut participació a la Comissió Tecniea 
Interinsular. Ja sabem que el reglament esta fet aixÍ, pero 
també aquí s'ha dit que la Comissió Tecniea Interinsular no 
compleix aquestes funcions, i a~o ho ha dit un representant 
del Govem. Per tant, agafant aquesta paraula, farem que 
aquesta comissió sigui el que ha de ser; o com a mÍnim, si 
no, que hi estigui representat tothom. 

Quant a les atribucions de competencies que avui 
aquÍ s'han debatut, la veritat és que seré molt breu en 
aquesta qüestió. Quant a l'atribució de competencies als 
consells insulars en materia d'administració local, la nostra 
postura sera d'abstenció, perque per una banda creim que el 
fet que hi hagi aquesta petita atribució de competencies pot 
ser positiu com a primera passa, i també perque per una 
altra banda entenem que una atribució de competencies que 
no ve dotada, amb no res, la veritat és que s'haud d'exercir 
amb els esfor~os deIs propis consells insulars, i creim que 
a~o realment és absolutament injusto 

Quant a l'atribució de competencies als consells 
insulars en materia d'informació turística, a~o és una atri
bució de repartir fullets que pot ser interessant per algú, com 
a mÍnim al que repartid els fullets li pot ser interessant,per
que tindra durant un període de l'any una feineta per anar 
fent; i ens agradaria dir que respecte al tema de Menorca, la 
veritat és que una cosa que ja és minsa, que és absolutament 
amb poquÍssim contingut, i que encara se'ns díu que en el 
cas de Menorca el local situat al carrer Explanada 40, només 
tíndra dret d'ús el Consell Insular de la planta baixa, i del pis 
de dalt no podra tenir ús, perque suposem que s'empranl 
per altres coses. La veritat és que la nostra posició en a~o, 
és tan poca cosa que ja no hem entrat en tom ni a favor ni 
en contra perque no mereixia la pena; per repartir fullets es 
podría fer fins i tot en mig del carrer, no faria falta tenir 
a¡;o. 

Quant al tema de transports, introduir, -i crec que el 
Consell Insular de Mallorca ho va entendre molt bé- aquesta 
confusió de donar targetes fins a 6 tones a l'illa menor, i la 
resta que s'hagi de continuar soHicitant a la Conselleria de 
Transports, la veritat és que a¡;o és un bullit; i per tant en 
aquest cas en concret ho votarem en contra. 

Jo per acabar, com que he dit que seria molt breu, i 
a més ja s'encén el Hum, diria el següent: Aquesta volta 
d 'aquÍ és la nostra autonomia, el nostre estatut; aquestes 
quatre cariatides que tenim, a~o són les illes de Mallorca, de 
Menorca, d'Eivissa i de Formentera, que aguanten la nostra 
autonomia; i ac;o és el poble que ens mira. 1 si el menjar que 
li donam a les quatre illes que sustenten l'autonomia és 
aquest que avui se'ns presenta aquí, prest seran tan magres 
que la volta aquesta ens caura damunt el cap. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. El Sr. Vidal té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors dipu
tats, jo surt aquÍ per salvar-me que no caigui algun 
cascot damunt de l'advertencia que ha fet el Sr. Peralta. 
Jo coincidesc plenament amb el que ja ha dit en aquesta 
cambra el Sr. Peralta, pero jo el que voldria recalcar 
sobretot és que hem sentit mol tes vegades que aixo eren 
les tres maries, altres que era una cortina de fum per als 
insularistes; i la veritat és que els que ens deim insularis
tes no hem picat amb aquesta cortina de fum, precisa
ment. 1 avui, aquí, s'han estat gastant massa energies, i 
jo les guard pel moment processal oportú, com diria una 
admirada amiga meya, que coincidim en moltes coses, 
fins i tot els dos som juristes. Die que som juristes, no 
perque jo tengui la carrera de dret, com ella, sinó per
que els dos varem jurar el carrec en aquesta cambra. 

El que vull dir és que indubtablement no valla 
pena més que fer un poc de broma davant el que avui 
assistim aquí. Com hem de fer el joc els insularistes, i 
caure en aquesta cortina de fum, sobretot els que hem 
deixat fa temps de fumar? És una beneitura, aquÍ senzi
llament és el que s'ha dit, i amb aixo sí que estam d'a
cord, és no fer una massa, és moure's damunt al matei
xa rajola, jo diria baIlar un xotis. 1 aquest xotis per ba
Ilar-lo s'ha dit aquí -jo no vull dir el mateix, perque no 
m'agrada repetir- uns que s'ha tardat deu anys, uns 
altres que s'ha tardat 120 mesos. Jo diré que s'han tar
dat 3.650 dies. Per tant, nosaltres, que cap deIs inte
grants del Grup MIXT formam part de la Comissió 
Tecnica Interinsular, i que quasi els documents aquests ... 
bé, els que han arribat avui, naturalment, en el moment 
processal oportú hem tengut coneixement; pero la veri
tat és que abans quasi els havÍem de demanar per favor. 

No estam massa assabentats, pero sí que man
tenim el que ham dit abans, i per tant no li donam mas
sa importancia. A nosaltres, que aixo que era una cosa 
que hi havia ja per delegació de competencies del Con
sell General Interinsular, ara es converteixi per una part 
unes en atribució de competencies, i l'altra -supos per
que és una delegació rebuda- sigui la mateixa delegació 
de competencies, no ens preocupa. 1 nosaltres volem, en 
principi, que no es pugui dir, ja que hem votat en els 
nostres respectius consells insulars a favor de rebre tota 
mena de competencies, i també aquestes naturalment, 
no volem tampoc mostrar-nos obertament en contra; o 
sigui, no volem votar en contra, pero tampoc no podem 
votar a favor. 1 no volem votar a favor perque nosaltres 
esta m a l'espera, que llavors ja amollarem l'artilleria, si 
és que s'ha d'amollar, i Déu fa~a que no l'haguem 
d'amollar, en el moment que toquí; perque ara l'únic 
que podem dir és que fins i tot no ens preocupa. 1 ens 



r DIARI DE SESSIONS / Núm.66/ 23 de mar¡; del 1993 
-~~~~=-==~= 

2769 

• 1 

i 

preocupa que estiguin dotad es de mitjans suficients aquestes 
competencies, naturalment que sí, pero sobretot com s'exer
círan aquestes competencies per part deIs consells insulars. 

Aquí és el quid, i com que esperam els il·lusos insu
laristes arribar encara a un acord, volem continuar sent 
iJ·lusos, volem continuar confiant en el seny, estam con ven
cuts que encara ens queda un poc de capacitat de fer reflexi
~nar; i per tant en el moment que s'hagi de fer -si és que 
s'ha de fer- ja amollarem I'artilleria. Avui només aixo: no té 
importancia, és irrellevant, i la nostra postura sera la que ha 
anunciat el Sr. Peralta. 1 res més, perque la veritat creim que 
és fer joc als que volen magnificar aquesta transformació 
d'una atribució de competencies que ja estava delegada; i per 
una altra banda és anticipar tactiques, esdeveniments, desco
brir cartes que els ham aconseguits per part d 'altres intervi
nents, avui sobretot que del Govern fins i tot dos honorables 
senyors consellers han intervengut avui. Vull dir que hem 
sabut alguna cosa, aixo sempre es guarda a benefici d'inven
tari, i torna repetir que en el moment oportú ja serem -com 
deia aquell que escrivia a la família- "en otra seré más eXlen
so". Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Acabat el debat, passarem a les 
votacions, i es fara la votació per separat de cadascuna de les 
propostes. 

Passam en primer lloc, ido, a la votació de la propos
ta d 'atribució de competencies en materia d 'administració 
local. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gracies, 
poden seure. 

29 vots a favor, 23 en contra, 3 abstencions. En 
conseqüencia queda aprovada la presa en consideració de la 
Proposta d'atribució de competencies en materia d'adminis
tració local. 

1 passam a la votació de la presa en consideració de 
la pro posta d'atribució de competencies en materia d'infor
mació turística. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

29 vots a favor, 24 en contra, 3 abstencions. 
Queda aprovada la presa en consideració de la Proposta 
d'atribució de competencies en materia d'informació 
turística . 

1 passam a la votació de la presa en consideració 
de la proposta d 'atribució de competencies en materia 
de transports. 

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

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

Abstencions? No n'hi ha. 

29 vots a favor, 27 en contra, cap abstenció. En 
conseqüencia queda aprovada la presa en consideració 
de la Proposta d'atribució de competencies en materia 
de transports. 

VI.- COMPLIMENT DE LA PROPOSICIÓ NO 
DE LLEI RGE núm. 1734/91, relativa a presentació al 
Parlament deIs criteris generaIs d'un pIa director secto
rial de deixalles, aprovat peI PIe de la Cambra en ses
sió de 12.12.91. 

EL SR. PRESIDENT: 

I passam al darrer punt de l 'ordre del dia, que correspon 
al número VI, i relatiu al complíment de la Proposició 
no de llei 1734/91, relativa a presentació al Parlament 
deIs criteris generals d'un pla director sectorial de deixa
Iles, aprovat pel Pie de la cambra en sessió de 12 de 
desembre del 1991. 

En debat en relació amb aquesta petició es fara 
com s'ha fet cada vegada que s'ha plantejat aquesta 
qüestió a aquesta cambra. Hi haura en primer lloc una 
intervenció per un temps de deu minuts per part d'un 
representant del grup autor de la petició, a continuació 
tendra la paraula un representant del Govern, i s'acaba
ra en torn de replica i contrareplica. 

En conseqüencia, pel grup autor de la petició té 
la paraula el Diputat Sr. Valenciano. 

Sr. Moll, pot fer lectura, per favor, de la propo-
sició? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí Sr. President. 

"El Parlament de les Illes Balears acorda: 

El Govern de la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears, en el termini d'un any, presentara. al Par-
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lament els criteris generals d'un pla director sectorial de 
deixalles produldes com a conseqüencia de les següents 
activitats o situacions: 

a) Abandonament de mobles i estris d'ús domestico 

b) Abandonament de vehicles. 

c) Industrials, de construcció i obres menors de repa
ració domiciliaria. 

d) En general , tots aquells residus que la seva recolli
da, transport i emmagatzemament correspon als ajuntaments, 
d 'acord amb l'establert expressament a la Llei de bases de 
regim local. 

Així mateix, en coordinació amb els respectius con
sells insulars, incloura l'estudi de la fórmula que faci possible 
la recollida del vidre, ferralla, paper, etcetera, a tots els po
bIes de les Illes Balears, que sigui compatible amb el desple
gament del Pla de residus solids urbans de cada illa. " 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. El Sr. Valenciano té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. Fa bastant més d'un any, 
concretament dia 14 de novembre de l'any 1991, aquesta 
cambra va aprovar per unanimitat una proposició no de llei 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA amb la qual s'instava 
l'executiu perque presentas al Parlament uns criteris generals 
del pla director sectorial de deixalles. 1 que es pretenia amb 
aquella iniciativa? Senzillament que s'elaboras, que es donas 
una solució planificada a la problematica que generen els 
residus com poden ser el paper, el vidre, les escombraries, els 
restes d'obra que inunden zones verdes, els inodors que ens 
trobam moltes vegades enmig d'un torrent o deIs boscos que 
a vegades serveixen d'abocadors, els residus hospitalaris que 
no es tracten adequadament, etcetera. Avui mateix, desgra
ciadament, una altra vegada és un tema d'actualitat, ens 
tornam trobar una altra denúncia d 'un altre abocador sense 
control a sa Comuna d'Esporles. En aquest cas serveix per a 
tirar-hi cotxes. 

Es pretenia posar la primera pedra precisament per 
planificar l'eliminació progressiva d'aquests tipus de residus 
que no són inclosos dins el Pla de residus solids que va ser 
aprovat per aquesta cambra i que els diferents consells insu
lars posen en marxa . 1 preocupava en aquell moment al nos
tre grup, i Ji preocupa també ara, i tal vegada avui encara 
més que abans, l'increment quantitatiu, l'increment progres
siu que a la nostra societat ten en aquests tipus de deixalles; 
i per una altra banda la inexistencia d'una solució planificada 
pero a aquesta qüestió, que encara tampoc no tenim. és cert 
que hi ha ajuntaments de diferent color polític que tenen i 
han tengut iniciatives parcials per intentar resoldre aquest 
tipus de problema. Aixo ho reflectia el mateix portaveu del 

Grup Popular que va intervenir per fixar la posició del 
seu grup a aquella proposició no de llei, el Sr. Gonzalez 
Ortea, que quan es referia a l'Ajuntament de Palma 
concretament deia: "Hay recogidas selectivas de cosas, 
hay en preparación un plan de aumentar el número de 
contenedores y de recogidas concretamente en materia de 
vidrio, de pilas; también se ha hecho un esfuerzo impor
tante, y también se recogen los enseres domésticos, neve
ras, lavadoras. que se dan a alguna asociación que da 
trabajo a una serie de personas, y que por conseguieme 
la recogida de estas cosas tinen incluso una dimensión 
social" i afegia: lIyo creo que efectivamente ya es el 
momento que el Gobierno se ocupe de esto y se haga un 
plan director de alcance general". 

Pero a més encara hi afegia més, deia: "Hay un 
montón de cosas, y realmente parece que efectivamente la 
proposición del Grupo SOCIALISTA va por el camino 
indicado. Hemos llegado al momento en que todo esto ya 
nop se puede estudiar por separado, ni creo que se deban 
estudiar medidas individualizadas por parte de los ayun
tamientos ll

• No són paraules meves, són paraules del 
representant en aquell moment del Grup Parlamentari 
Popular, amb el qual hi va haver una total coincidencia 
no tan soIs amb el nostre grup, sinó amb tots els grups 
d'aquesta cambra. És a dir, aquesta proposta va ser apro
vada per unanimitat, va ser transaccionada -millor dit
perque el Grup Parlamentari Popular va presentar dues 
esmenes; el nostre grup les va acceptar, tots els altres 
grups parlamentaris les varen acceptar, per tant va ser 
aprovada per unanimitat en aquesta cambra. 1 nosaltres 
entenem que es va aprovar una resolució que era mode
rada, que era possible, que era factible, i que era d 'inte
res també per a les nostres ilIes. 

1 per que el Grup Parlamentari SOCIALISTA 
du avui a debatre aquí aquesta proposició no de llei? El 
motiu és molt senzill. El Govern de la Comunitat Auto
noma, d'un termini que el grup Parlamentari SOCIA
LISTA va proposar inicialment de sis mesos. es va arri
bar a un acord per unanimitat de dotze mesos; i ara ja 
fa més de quatre mesos que han passat aquests dotze 
mesos. EIs esmentats criteris generals no els tenim, no 
els coneixem, no en tenim cap notícia. Per tant, aquest 
és el motiu d'aquesta intervenció en aquests moments. 
Com podem veure, el nostre grup no vol entrar en fer 
cap valoració anticipada deIs fets . Nosaltres suposam que 
es fa feina en aquest sentit, suposam que el Govern 
estudia aquesta qüestió, pero per una altra banda sí 
hem de dir que després de quatre mesos que passa del 
termini, la qual cosa significa més d'un 30% del temps, 
este m preocupats. 

Estam preocupats per dos motius. Primerament 
perque com que és una qüestió no resolta, els residus i 
aquestes deixalles es van incrementant, i continuam 
sense tenir una sOlució, sense que es vegi cap so lució en 
concreto Per una banda aixo, i per una altra banda tenim 
un desconeixement total de la situació amb que es troba, 
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perque el Govern no ha dit absolutament res. Per tant, es 
tracta de saber quan el Govern dura al Parlament aquests 
criteris generals que es varen aprovar per unanimitat d'un 
pla director sectorial de deixalles, una cosa que és important, 
una cosa que és positiva; i que expliquin quins entrebancs hi 
ha hagut, que és el que ha impossibilitat a aquest executiu 
que duguin aquests criteris generals. 1 aquestes són les qüesti
ons de que el Govern ha de donar compte a aquesta cambra. 

Per una altra banda, redactar uns criteris generals no 
és tan dificultós, no és tan laboriós, no requereix tants d'es
tudis com redactar un pla. S'han fet molts de criteris generals 
per als quals s'ha tardat molt més poc temps. Per tant, nosal
tres no volem que es facin precipitadament, pero tampoc no 
volem que es faci d'una manera tan perllongada que la solu
ció a aquest problema resulti que quan arribi ja sigui un 
problema moltíssim més greu del que és actualment. Es 
tracta, senzillament, de veure que és el que passa amb aques
ta qüestió, una qüestió que es va aprovar per unanimitat, una 
qüestió que nosaltres creim que és positiva des del punt de 
vista ecologic i fins i tot, si m 'ho permeten, des del punt de 
vista economic, a pesar que hi hagi qualque diputat que el 
tema deis residus li faci ganes de riure, que li sigui igual que 
fins i tot zones verdes i pares naturals siguin abocadors. Pero 
nosaltres estam preocupats per aquesta qüestió; és una qües
tió d'imatge, és una qüestió ecologica, i creim que és una 
qüestió prou important perque el Govern ho acceleri al 
maxim i es puguin dur aquÍ. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats, 
Sr. Valencíano. Evidentment el Govern tenia un termini de 
dotze mesos per elaborar aquests criterís. Ens hem passat del 
termini. Jo demanaria a aquesta cambra que en un termini 
prudencial entre quatre i cinc meso s, nosaltres pensam que 
conjuntament amb la Conselleria d 'Obres Públiques, Comere; 
i lndústria podrem dur a aquesta cambra aquests criteris. 
Llavors, feim feina en aquest tema, i el que demanaria és que 
dins els mesos de setembre-octubre, nosaltres ens comprome
tem a presentar-lo. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Vol intervenir el Sr. Valenciano? 
Té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí Sr. President, només per dir, per insistir que no 
ha deixin de banda. És una qüestió important per molts de 
motius, per tant, demanaríem que bi posassin el maxim 
d'esment perque es pogués fer aixÍ. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Vol tornar a intervenir 
el Sr. Triay? No. En conseqüencia, ido, queda canelos 
aquest punto 1 esgotat l 'ordre del dia, conelou aquesta 
sessió. Gracies a tots. 


	1689_001.pdf
	1689_017.pdf
	1689_034.pdf

