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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 74 

Presidencia 
del Molt Honorable Sr. Cristófol Soler i Cladera. 

Sessió celebrada dia 4 de maig del 1993. 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI 

l.- PREGUNTES: 

1) RGE núm. 1612/93, presentada pel Diputat Sr. Antoni Pons i Villalonga, del Grup Parlamentari PP-UM, amb 
la formulació següent: 
"Per que els autotaxis amb taxímetre no són preparats perque en prestar serveis urbans i interurbans ho facin 
amb l'ús del taxímetre per facturar el servei corresponent?" 3042 

2) RGE núm. 1623/93, presentada pel Diputat Sr. Pe re Palau i Torres, del Grup Parlamentari PP-UM, amb la 
formulació següent: 
"La CA, a través de la Conselleria de Turísme, esta construint ['Escola d'Hosteleria. Podría indicar-nos per 
a quan esta previst que entri en funcíonament i si duu retard sobre els terminis prevists?" 3043 
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3) RGE núm. 1627/93, presentada pel DipUTat Sr. Andreu Mesquida i Galmés, del Grup Parlamentari PP-UM, amb 
la formulació següent: 
"Com esta abordant la Conselleria d'Agricultura i Pesca la crisi sectorial nacional de l'aqüicullura?" 3043 

4) RGE núm. 1556/93, presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, amb 
la formulació següent: 
"Per quin motiu el Govern de les Illes Balears no ha regulat nonnativament els campamencs privats, per tal 
d'ordenar i facilitar aquesta modalitat tan popular d'acampada?" 304~ 

5) RGE núm. 1613/93, presentada pel Diputat Sr. Antoni Pons i Villalonga, del Grup Parlamentari PP-UM, amb 
la formulació següent: 
"Quines dificultats existeixen per a que els serveis d'uatota.xi que es presten en aquesta comunitat es taxin 
mitjanfant un comptador taxímetre?" 304~ 

6) RGE núm. 1620/93, presentada pe/' la Diputada Sra. Maria Salom i Coil, del Grup Parlamentari PP-UM, amb 
la formulació següent: 
"Quines mesures pensa adoptar la Conselleria de Treball i Transports pe/" facilitar la reno vació de la flota de 
les línies regulars de vialgers per carretera que permetin aconseguir una millora de la qualitat d'aquests serveis 
quant a modernització deis vehicles?" 304: 

7) RGE núm. 1624/93, presentada pel Diputat Sr. Pere Palau i Torres, del Grup Parlamentari PP-UM, amb la 
formulació següent: 
"La ConseUeria de Turisme va fer unes gestions amb l'Administració central respecte del tipus d'1VA que 
s'havia d'aplicar al sector charter interior. Podría dir-nos en quina situació estan les conversacions?" 3041 

Il.- MOCIONS: 

1) RGE núm. 1568/93, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motivacions i conseqüencia de 
la falta de dictamen previ del Consell d'Estat als reglaments generals aprovats pel Govern en el desplegament 
de Uds, derivada del debat de la Interpel-lació RGE núm. 1255/93. 306 

111.- INTERPEL'LACIONS: 

1) RGE núm. 1346/93, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a política hidraulíca del Govern 
de la CA. 307 

IV.- PROPOSICIONS NO DE LLEI: 

1) RGE núm. 723/93, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a criterís de regulació dels estan-
dards de qualitat de serveis deis establiments hOlelers 308 

V.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ TERRITORIAL del Projecte de Lleí RGE núm. 887/92, 
relatiu a supressió de barreres arquitectoniques. 304 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes a tots, comen<;am la 
sessió plenaria d'avui. Prec silenci als diputats. 

Abans de comen<;ar amb els punts concrets de I'Ordre del 
Día, voldria fer la proposta al Pie, en aplicació de l'article 68 
del Reglament, en el sentit de modificar l'Ordre del Dia per 
tal que el punt cinque, que és el darrer de l 'Ordre del Dia 
d'avuí, es veiés en segon lloc, a continuació de les preguntes. 
Hi ha qualque inconvenient en relació amb aquesta modifica-

ció de l'Ordre del Día? Es pot considerar aprovada per 
assentiment. 

I.1).- Pregunta RGE núm. 1612/93, presentada pel 
Diputat Sr. Antoni Pons i Villalonga, del Grup Parla
mentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam, en conseqüencia al punt primer, que corres
pon a les preguntes. La primera és la 1612, que formula 
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el Diputat Sr. Antoni Pons i Villalonga, del Grup Parlamen
tari PP-UM, relativa a utilització del taxÍmetre en els serveis 
urbans i interurbans. Té la paraula el diputat Sr. Pons i 

,.. Villalonga. 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

Gracies, Sr. President. Per que els autotaxis amb taxÍ
metre no són preparats perque quan presten serveis urbans 
o interurbans ho facin amb l 'ús del taxÍmetre per facturar el 
servei corresponent? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el Conseller Sr. Oliver. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS 
(L1oren<t Oliver i Quetglas) : 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Des de fa 
bastant d'estona deim en aquesta cambra que és una política 
de la Conselleria de Treball i Transports intentar que tots els 
serveis de taxis facin ús del taxÍmetre. No obstant aixo hem 
de dir que primer hem demanat als ajuntaments o estam 
demanant als ajuntaments, com que és una funció seva, la 
llicencia municipal, que obliguin, en les llicencies municipals 
que donen, a tenir taxÍmetre inclos en el vehicle. Una vega
da que aixo s'hagi aconseguit, podrem actuar perque tots els 
serveis es facin amb taxímetre, en aquest moment només hi 
tenim Palma, Llucmajor i Calvia. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Oliver. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Pons? No. 

1.2).- Pregunta RGE núm. 1623/93, presentada pel Dipu
tat Sr. Pere Palau i Torres, del Grup Parlamentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la següent pregunta, que és la 1623, que formu
la el diputat Sr. Pere Palau i Torres. del Grup Parlamentari 
PP-UM, relativa a Escala c!'H"staleria. Té la paraula el (11; .. _ 
tat Sr. Pal?u. . 

Gracies, Sr. President. A la Comunitat Autonoma, des de 
fa bastants anys, venÍem percebent i hi veiem, dins els pres
suposts, una partida que, d'alguna manera, era per a la cons
trucció de l'Escola d'Hostaleria. Aquest any ja hi va haver 
una dotació més important, i la nostra pregunta seria si éi 
conseller de Turisme, en aquest cas, podria indicar-nos o dir
nos per quan esta previst que entri en funcionament i si duu 
retard o no l'obra, si estan previstes les obres a realitzar a 
1 'Escola d 'Hostaleria. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Sr. Palau, les 
obres es varen adjudicar perque sigui lliurada, l'escola, 
dia 31 de julio!. En els darrers informes deis tl~cnics de 
la Conselleria es preveu que duu un retard aproximada
ment de quinze dies, o sigui, que pot ser lliurada dia 15 
d'agost. Després, el que passa és que se l'ha d'amoblar 
i s'hi han de muntar la resta d'instal·lacions, pero pen
sam que a principis d 'octubre podra entrar en funcio
nament. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cladera. Vol tornar afer ús de la parau
la el Sr. Palau? 

1.3).- Pregunta RGE núm. 1627/93, presentada pel 
Diputat Sr. Andreu Mesquida i Galmés, del Grup Par
lamentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la següent pregunta, que és la 1627, que 
formula el diputat Sr. Andreu Mesquida i Galmés, del 
Grup Parlamentari PP-UM, relativa a crisi sectorial 
nacional de l'aqüicultura. Té la paraula el Sr. Mesquida. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller 
d'Agricultura, ens podria informar com aborda la Con
selleria d' Agricultura i Pesca la crisi sectorial nacion?l Je 
l'aqüicultura? 

EL SR. PR~S~vt:NT: 

Gracies, Sr. Mesquida. Té la paraula el Sr. Morey. 

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

Gracies, Sr. President. Bé, és evident que la crisi del 
sector de I 'aqüÍcultura té un abast, no sois a tot l 'Estat 
espanyol, sinó a tata l'Europa comunitaria. La conselle
ría, funamentalment, ha enfocat el tema de la següent 
manera. 

Primer, a nivell nacional, hem intervengut per analit
zar i estudiar, en el marc de Jacumar, la possibilitat d'un 
canvi o redistribució de les estructures financeres, de les 
subvencions de l'aqüícultura, que ha estat una de les 
causes precisament d 'aquesta crisi. 
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Segon, a nivel! experimental i amb resultats ja molt avan-
9ats, a l'estació d'aqüÍcultura del port d' Andratx s'ha estudi
at el desenvolupament larvari i engreixament de diverses 
especies alternatives al monocultiu de l'orada, com són el 
déntol, la serviola i la morruda, i possibilitat d'abordar en un 
proper futur la pagara i potser l'enfós, per míllorar les tec
niques de cultiu del 1I0p. 

Hem produi't la Havor de l'ostra i la copinya, com a bi
valves molt própies de Maó i Fornel!s, que ofereixen actual
ment la més important possibilitat de producció en el mer
cat. 

Finalment, mitjan9ant Seamasa, i per part de l'equip de 
citbiopatologia deis peixos en cultiu, s'investiga, amb moltes 
possibilitats d'exit a la vista deIs resultats, aconseguir de la 
Comunitat Económica Europea que les Balears siguin zona 
lliure de malalties infeccioses i per aixó puguem declarar la 
badia de Palma també com a zona apta per a la producció de 
moluscs bivalves. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

MoItes gracies, Sr. Conseller, per la seva contestació. La 
seva pregunta ha estat aclaridora en base a la crisi que passa 
actualment I'aqüicultura, pensam que amb aquestes mesures 
l'aqüÍcultura de la nostra comunitat auto noma podra anar 
endavant. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquida. 

I.4).- Pregunta RGE núm. 1556/93, presentada pel Dipu
tat Sr. Ramon Orfila i Pü:J.s, del Grup Parlamentari PSM 
iEEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la següent pregunta, que és la 1556, que formu
la el diputat Sr. Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i 
EEM, relativa a regulació deIs campaments privats. Té la 
paraula el Sr . Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. El Parlament de les IlIes Balears va 
aprovar dia 18 d'octubre de l'any 1990 una proposició no de 
llei del nostre grup que deia aixi: "El Parlament de les Illes 
Balears insta el Govern de la Comunitat Autónoma perque 
d 'aquÍ a final de l'hivern ", d 'aquest hivern, hivern del 90, 
"hagi regulat normativament els campaments privats de 
forma que ordeni i faciliti aquesta modalitat tan popular 
d'acampada." D'aquÍ el motiu de la nostra pregunta: Per 

quin motiu el Govern de les Illes Balears no ha regulat 
normativament els campaments privats per tal d 'ordenar 
i facilitar aquesta modalitat? 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sr. President. Sr. Orfila, aixo es va regular per un 
decret, que l'hi lliuraré, que contempla les condicions 
amb que s'ha de fer l'acampada lliure quant al nombre 
de tendes de campan ya i quant al nombre de persones 
que poden utilitzar l'acampada; ens referim a acampades 
privades, no a campings que tenguin llicencia turística. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cladera. Vol tornar afer ús de la parau
la el Sr. Orfila? Té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. Cladera, el fet és que hi ha una situació d 'un cert 
buit legal. Els aficionats a acampar, en concret a I'illa de 
Menorca, a I'illa de Mallorca també hi ha molts d'afici
onats, es troben amb greus problemes a l'hora d'acam
par i sofreixen una certa persecució pel fet que 'ordena
ció d'aquesta activitat no estigui suficientment regulada. 
Vos te deu parlar -ho suposam- del Decret 113/1986, de 
la conselleria; aquest esta destinat essencialment a regu
lar les acampades amb finalitat de lucre, és a dir, les 
entes es com a activitat turística, de forma essencial. Hi 
ha diferents comunitats autónomes, en concret la de 
Castella i Lleó, la de Cantabria, la d'Aragó, la de La 
Rioja, que han regulat les acampades lliures i els cam
paments temporals, acampades estables, sense finalitat 
de lucre, de tal manera que es facilitat aquesta activitat. 

Entre aquesta qüestió, Sr. Cladera, i la intoxicació 
informC1' ;', ~ ;nTeressada, que ha Higat la idea de protec
ció d'arees natmab Jmh b prohibició d'acampar. el fet 
és que hi ha un cert l1¡;llestar t':, _ -. ,,!s aficiun:\b ;>, 

aquesta activitat a les nostres ilies, ':i¿im nOS:¡I, if', que 
aixó s'hauria de solucionar mitjan9ant una normativa 
específica per a aquesta qüestió que regulés de forma 
definitiva i suficient I'acampada lliure i també aquestes 
acampades estables sense finalitat de lucre. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Vol tornar afer ús e la paraula 
el Sr. Cladera? Té la paraul¿¡. 
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera i 
Cladera): 

Sí, Sr. President. Efectivament, Sr. Orfila, aixo que diu 
voste esta definit en el decret que ha esmentat, pero el de
cret no només fa referencia als campings turÍstics de luxe, 
sinó que fa referencia concretament a l'article 7, que diu: 
"Es considera acampada lliure la itinerant, és a dir aquella 
que, tot respectant el dret de la propietat o d 'ús, es realitza 
fora deIs campings per grups integrats per un nombre ma
xim de tres tendes, caravanes o qualsevol altre mitja d 'a
campada, separats d'un altre possible grup com a mínim per 
un quilometre." Cosa distinta és que no estigui d 'acord amb 
el contingut del decret, aixo és un altre assumpte, pero que 
aixo esta regulat, ho esta. 

Aquest és un tema molt delicat. Jo conec, perque ha 
succelt anualment, la problematica que es produeix a Me
norca i anualment, a través de la col-laboració entre totes les 
institucions, hem solucionat aquesta demanda social que hi 
ha a Menorca. Ara, regular la problematica concreta de 
Menorca amb un decret general per a totes les Illes, jo crec 
que no seria convenient. 

EL SR PRESIDENT: 

Gr:kies, Sr. Ciad era. 

1.5).- Pregunta RGE núm. 1613/93, presentada pel Dipu
tat Sr. Antoni Pons i Villalonga. del Grup Parlamentari PP
UM. 

EL SR PRESIDENT: 

La següent pregunta és la 1613, que formula el diputat 
Sr.-Antoni Pons i Villalonga, del Grup PP-UM, relativa a 
dificultats existents en el comptador taxÍmetre del taxis. Té 
la paraula el diputat Sr. Pons. 

EL SR PONS 1 VILLALONGA: 

Gracies, Sr. President. Aquesta pregunta té relació amb 
la formulada previament, la 1612, empero, entenc que se 
¡'ha de formular per tal d'aclarir-Ia més. La pregunta é~ I;:¡ 
següent, al conseller ele Treb,J\1 í Transpon" de la nostra 
coml1nital. qumes dlúcultats exi~telxen perque els serveis 
rl' ~,i.,L0taxj C!1'~ (';~ ]JrestP~ _il aquesta comunitat es taxin mit
jdlll:;ant un comptador taxÍmetre? Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol fer ús de la paraula el Sr. Conse
ller? Té la paraula. 

EL SR CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS 
(Lloren($ Oliver i Quetglas): 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades i Srs. Diputats. Li 
vull dir, Sr. Pons, el següent, que l'objetciu primer que hem 

d'aconseguir és que tots els municipis, a les \licencies 
municipals, exigeixin taxÍmetre. Després, tenim en 
estudi que els mateixos taxÍmetres que hi ha actualment, 
que tenen tres posicions: una de servei normal, una 
nocturna festiu-diumenge i una d'area suburbana. Ales
hores, hem pensat per a aquestes tres caselles: una per 
a normal, l'altra per a extraordinaris i la tercera que 
sigui per a serveis interurbans; l'objectiu, quin és?, que 
quan un usuari agafa un taxi, aquell compte que hagi de 
pagar estigui reflectit en la finestreta del taxímetre, tant 
si fa un transport urba com si el fa interurba. O'aquesta 
manera farem dues coses, donarem seriositat al servei de 
taxis de cara a l'usuari, i sobretot una cosa que ens preo
cupa molt, que és la imatge davant l'afluencia turística 
que tenim, de la qual ens consideram pioners. Per tant, 
donar imatge és un deis objectius principals de la conse
lleria. Gracies. 

EL SR. PRESIOENT: 

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

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

Gracies, Sr. President. Únicament per agrair l'expli
cació del conseller, que ha estat plenament satisfactoria 
per al nostre grupo Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. 

1.6).- Pregunta RGE núm. 1620/93, presentada per 
la Diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parla
mentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

La pregunta següent és la 1620, que formula la 
Diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup PP-UM, 
relatiY3 ::. reno vació de vehicles. Té la paraula la Sra. 
Salomo 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. M'agradaria saber, 
Sr. Conseller, quines mesures fa compte prendre o fa 
comptes facilitar la seva conselleria per a la renovaci-5 de 
la flota de les lfnié:" re~" ~ :::. . .... LIt-' " ':. ~t,crs per carretera 
l::>P'- tal de millorar la quainat d'aquest servei quant a la 
modernització deIs vehicles. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salom. Té la paraula el Conseller Sr. 
Oliver. 
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EL SR. CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS 
CLlorenc; Oliver i Ouetglas): 

Gnkies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sra. Salom, 
quan varem haver acabat el Pla de transports regulars de 
viatgers de Balears ... , tenim uns quants objectius, en aquest 
moment s'espera, dins l'any 93, fer les convalidacions, fer 
convalidacions vol dir revisar i rectificar totes les concessions 
que tenim donades, segons les conveniencies actuals, a fi de 
rectificar els errors que hi pugui haver per donar millor 
servei als usuaris. 

Amb aquest pla tenim previst que s'exigira, dins la nova 
normativa, que no hi hagi cap vehicle de servei interurba de 
viatgers que tengui més de vint anys. Per tant, des del mo
ment en que haguem fe les convalidacions, hi haura dues 
coses que nosaltres intentarem promocionar ajudant-les amb 
subvencions, així com puguem; una sera que tots els vehicles 
C ... ) tenguin menys de vint anys; una altra, que tots els vehi
cles que siguin canviats tenguin aire condicionat i una altra, 
que també té malta importancia, és que primarem tots 
aquells vehicles de les línies regulars de transport de viatgers 
que estiguin adequats per als minusvalids perque tenguin 
facil accés a aquests vehicles a fi d'evitar que els qui tenen 
minusvalues hagin d'emprar els seus cotxes per traslladar-se 
entre pobles. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President. Sí, Sr. Conseller, tates aqueixes 
mesures que voste ens ha comentat aquí suposen uns do
blers. A mi m 'agradaria saber si fan comptes destinar-hi 
qualque partida pressupostaria per a tal finalitat. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS 
(Llorenc; Oliver i Ouetglas): 

Sí. Sr. President. Com voste S~ 1}. la nostra conselleria és 
una humii conse!leria; no ObSlM,t aixo esperam, dins l'any 
93, per a l'any 94, tenir capa(;¡í:;lt ele convenciment perque 
els nostres companys m'asignin quantitats suficients per fer 
tot aixo. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.7).- Pregunta RGE núm. 1624/93, presentada pel 
Diputat Sr. Pere Palau i Torres, del Grup Parlamentari 
PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la darrera pregunta, que és la 1624, que 
formula el diputat Sr. Pere Palau i Torres, del Grup PP
UM, relativa a tipus d'IVA per aplicar al sector charter 
interior. Té la paraula el Sr. Palau. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, tots som consci
ents que les nostres illes viuen principalment del turisme 
que ens arriba i que per arribar a les nostres illes o s'hi 
ha de venir per comunicacions marítimes, pero són les 
que menys ... , o s'hi ha de venir per comunicacions aeri
es. Nosaltres coneixem que la Conselleria de Turisme va 
fer unes gestions davant l' Administració central respecte 
deIs tipus d 'IV A que aplicarien al sector charter interior. 
La nostra pregunta, voldríem saber si pot dir-nos, el 
conseller, en quina situació estan aquestes conversacions 
i si s'ha arribat a algun acord favorable quant a I'IV A 
aquesto 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. Té la paraula el conseller Sr. 
Ciad era. 

EL SR. CONSELLER DE TURlSME CJaume Clade
ra i Cladera): 

Sí, Sr. President. Sr. Palau, varem tenir unes reuni
ons amb el conseller d'Hisenda i el representant de 
l' Administració central, que varen ser molt cordials pero 
poc productives perque varem quedar que farien un 
estudi sobre les possibilitats de la supressió o el can vi del 
tipus d'IV A, que és del 15%, i passar-Io al 6%; aixo s'ha 
anat demorant i encara no ens ho han contestat. És a 
dir, l'únic que s'ha fet ha estat que l'IVA del 15% s'a
plica només a territori nacional, se suprimeixen les 
aigües internacionals, evidentment es redueix l'IVA, 
pero esta ciar que les JIIes Balears queden d'una manera 
rotunda en inferioritat de cOllclicions davant les Illes 
Canaries. És tant així que aguest estiu es veunl. un 
augment del turisme nacional cap a Canaries enfront de 
Balears. 

Nosaltres hem insistit en distintes ocasions perque 
ens contestin i no ens han contestant. ens diuen que hem 
d'esperar. Aixo és el que hi ha en aquests moments. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cladera. Vol tornar afer ús de la parau
la el Sr. Palau? Té la paraula. 
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EL SR. PALAU I TORRES: 

Gracies, Sr. President. 10 demanaria al Sr. Conseller que 
hi continuassin insistint, ja que és un problema molt greu 
que fins i tot, a aquest problema de 1 'IV A, hi afegim els pro
blemes del handling. Tots saben que en aquests moments, 
fins i tot dins la propia Comunitat balear hi ha una discrimi
nació quant a allo que són les companyies charter, ja que 
una companyia que a la millor vola a l'aeroport de Palma té 
una taxa handling, perque s'ho fan ells, la propia empresa 
s'ho pot fer, que si les meves informacions no són falses 
podria osciHar a prop de 110 o 112.000 pessetes, quan una 
altra companyia que voli a l'aeroport de Menorca o a l'aero
port d'Eivissa ha de pagar 280.000 pessetes. Creim que aixo 
és una discriminació, és una cosa que va en detriment deIs 
turistes que van a les iHes petites i creim que hauríem d'aca
bar també amb aquests monopolis deis handling, que en 
aquests moments Mallorca sí que té un handling per a deter
minades companyies, pero a les illes d 'Eivissa i Menorca 
encara el te la companyia Iberia. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. Vol tornar afer ús de la paraula el 
conse11er? Té la paraula. 

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

Sí, Sr. Palau, nosaltres continuarem insistint davant l' Ad
ministració central. Insistesc que crec que és un greuge com
paratiu molt important, afegit no només al handling que 
voste diu, sinó que incrementa les taxes aeroportuaries. La 
diferencia, just per aquest concepte, d'un paquet turístic a 
Balears o a Canaries és de 6.000 pessetes, tal com estan els 
mercats aixo és molt important. 

Les xifres a que voste fa referencia, deis handling, són 
exactes, és a dir, el handling a Eivissa val 270.000 pessetes 
per a un avió que hi aterra. És necessari que l'Administració 
central faci i compleixi el que diu la normativa de la Comu
nitat Economica Europea sobre liberalitzar els handling deis 
aeroports, pero l' Administració central no ho fa, no només 
no ho fa sinó que esta creant una cOp1panyia paral-lela a ( ... ) 
per protegir els interessos d'lberia. 

Per aquest camí ens trobarem que no serem competitius, 
i el problema més greu que tenim és que l'illa de Menorca 
i l'illa d'Eivissa disminueixen els vols nacionals per mor de 
la tarifa de handling. A Mallorca no disminueixen perque hi 
ha una companyia privada, que és Air Europa, que té 
handling propi j l'hi és més barato 

És molt greu tot el que esta. passant i l' Administració 
central demostra una insensibilitat molt grossa a causa de 
desconeixement més que per fer mal. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cladera. 

V).- Dictamen de la Comissió d'ordenació territorial 
del Projecte de Llei RGE núm. 887/92, relatiu a su
pressió de barreres arquitectoniques. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'Ordre del Día, que corres
pon al dictamen del Projecte de Llei número 887/92, per 
a la millora de l'accessibilitat i de la supressió de les 
barreres arquitectoniques. 

Abans de comenc;ar el debat vu11 fer 1'0bservació que 
en primer 110c, a efectes de no produir confusions en la 
tramitació del projecte de llei, es manté la numeració de 
l'articulat tal com es troba en el dictamen i es procedira 
a la numeració correcta i definitiva de tot I'articulat i de 
les disposicions després de produir-se el debat i votació 
final de la sessió plenaria. També, sense perjudici que el 
debat pugui comen~ar amb la presentació per part del 
Govern o del dictamen per part d'un diputat en repre
sentació de la comissió, he de fer l'observació que, tal 
com han manifestat els ponents a aquesta presidencia, es 
fara una agrupació d'esmenes a fi de dur a efecte un 
conjunt de debats que agrupin esmenes tematicament. 
Les votacions es faran després d'haver finalitzat cada un 
d'aquests debats corresponents. 

S'? 1. 

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

Sí, Sr. President. Jo voldria fer ús de l'article 122 del 
Reglament per fer una breu presentació d'aquest projec
te de llei. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord. Té un temps de quinze minuts per fer-ne la 
presentació, Conseller Sr. Saiz. 

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

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Sin 
ánimo de intervenir en el debate de este proyecto de ley, 
yo quisiera hacer uso de la facultad que concede el Re
glamento al Gobierno para hacer la presentación de sus 
proyectos de ley porque entiendo que este proyecto es 
importantísimo para nuestra sociedad, para la sociedad 
de nuestra comunidad autónoma. 

Efectivamente, el artículo 14 de la Constitución 
Española consagra la igualdad de los españoles ante la 
ley y esta igualdad debe entenderse en el sentido más 
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amplio de la palabra, y e uno de los aspectos que entendemos 
que no está suficientemente desarrollada es precisamente en 
la igualdad que tienen todos los ciudadanos, especialmente 
los que sufren alguna minusvalía o simplemente una movili
dad reducida para acceder al uso y disfrute de elementos 
comunes, de que disfrutamos la mayoría de los ciudadanos. 

Ha habido ya algunas normas de distinto rango que han 
procurado desarrollar este precepto constitucional, valdría 
la pena citar la Ley 13 de 1982 sobre integración social de 
los minusválidos o el Decreto 556 del año 89 sobre accesibi
lidad a los edificios. Sin embargo, es un sentimiento compar
tido por todas las personas que, repito, sufren o padecen esos 
inconvenientes en que no estaba suficientemente desarrollado 
este precepto constitucional. 

Así nos lo pusieron de manifiesto colectivos comprome
tidos en este tema, como pueda ser Asprom, como pueda la 
Once, y a título individual algunas de las personas que en las 
distintas administraciones trabajan en esta materia. 

Es por ello que el Gobierno de la Comunidad encomendó 
a la Conselleria de Obras Públícas la constitución de un 
grupo de trabajo, en el que se integraron entusiásticamente 
funcionarios de las conselleries de Sanidad y Seguridad So
cial, de Trabajo y Transportes y de la de Turismo, con la 
inestimable colaboración precisamente de los colectivos afec
tados trataron de llegar a un texto que, siendo suficientemen
te satisfactorio para las aspiraciones de los que iban a benefi
ciarse de él, de los que podemos beneficiarnos de él en cual
quier momento de nuestra vida, porque debemos recordar 
que las movilidades reducidas, las minusvalías, no tienen por 
qué ser permanentes, sino que por distintas razones y coyu
nturas podemos padecerlas todos nosotros. Pues, repito que, 
dando satisfacción a estas aspiraciones por una parte, por la 
otra tuviese un contenido de viabilidad práctica que hiciese 
posible su posterior desarrollo y ejecución. 

Con este motivo se llegó a un proyecto de ley presentado 
al Parlamento, que no dudo que a lo largo de la tramitación 
que ha tenido a 10 largo de este año habrá sufrido todas las 
modificaciones pertinentes para que salga lo más perfecto 
posible. Ello no quita la satisfacción que podamos tener de 
haber sido una comunidad pionera en esta materia, fuimos 
el primer gobierno autónomo que presentó un proyecto de 
ley de un contenido tan vasto como éste y espero -estoy 
seguro de ello- que el resultado final que saldrá hoy de esta 
cámara nos permitirá sentirnos orgullosos no sólo de lo 
temprano que 10 presentamos sino del contenido del mismo. 

Yo no quiero extenderme en la defensa de esta ley porque 
ya 10 van a hacer los Sres. Diputados que, con más méritos 
que yo, han participado en la redacción de la misma; simple
mente, recordaré que pretendemos con ésta garantizar la 
accesibilidad ampliamente, tanto al entorno urbano de nues
tras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestras localidades, 
como a los edificios, tanto públicos como privados, como a 
los transportes públicos, pero al mismo tiempo establecer un 
régimen transitorio que permita que a lo largo de un perío-

do suficientemente largo, que económicamente sea via
ble, permita que se vayan suprimiendo las barreras ar
quitectónicas existentes en estos momentos, de tal forma 
que, complementando las nuevas actuaciones que ya 
tendrán que basarse y cumplir estrictamente las determi
naciones de esta ley, podamos conseguir en un plazo que 
entre todos estimemos prudente y que económicamente 
nuestra sociedad pueda soportar, conseguir definitiva
mente la supresión de estas barreras. 

Creo que es un buen momento para congratularnos 
todos, Gobierno y Parlamento de esta comunidad, por
que por fin vamos a disponer de una ley modélica en la 
materia de supresión de barreras arquitectónicas. Mu
chas gracias, Sres. Diputados. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Als articles primer, segon, ter
cer, quart, cinque i sise, no s'hi mantenen esmenes; en 
conseqüencia, entenc que es poden sotmetre a votació 
conjunta. Passam a votar els article primer segon, tercer, 
quart, cinque i sise, tal com vénen del dictamen de la 
comissió. 

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

Queda aprovat per unanimitat. 

L'article sete ha quedat sense contingut. 

Passam a continuació al capítol primer del títol 1, 
on es manté l'esmena 1864, del Grup Parlamentari 
MIXT, de substitució de la denominació del capítol 
primer del títol 1. Té la paraula, per defensar l'esmena, 
el diputat Sr. Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Parla
mentari MIXt va presentar un total de 45 esmenes a 
aguest projecte de llei i avui, en aguest pie, només en 
duim dues, aixó vol dir que la immensa majoria, quasi 
tates, han estat aprovades, o bé directament en la seva 
redacció o bé amb transacció. Aixó m'omple de satisfac
ció perque aquesta llei és una llei gue esta consensuada, 
com no ha passat amb cap altra dins aquesta legislatura. 

Aquesta esmena, aixo no obstant, de les dues que en 
queden, és una esmena de tipus tecnic, no és de tipus 
polític, és una esmena de rigor, i el que propasa és que 
el capítol primer, que es diu "Barreres arquitectóniques 
urbanístiques", es digui "Barreres arquitectóniques en 
la urbanització ", ho explicaré. 

L'adjectiu urbanístic fa referencia a plans, normaJ
ment a plans, o sigui, a coses intangibles, coses que es 
posen sobre els papers, pero que no són obres, que no 
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són coses físiques que estan en els espais o que estan en els 
edificis; en canvi, les obres es divideixen en dues classes, i die 
les obres perque són les obres precisament les que creen les 
barreres, o sigui, una barrera arquitectónica esta produi:da 
per una obra, per una edificació o per una urbanització. Les 
obres es divideixen en dues classes, les obres d'edificació, que 
són els edificis, que és la construcció vertical, i les obres que 
es fan en horitzontal, que són les obres d'urbanització. A 
posta proposam canviar el nom al títol i en comptes que es 
digui IlBarreres arquitectóniques urbanístiques ll

, que es digui 
IlBarreres arquitectóniques en la urbanització ll

, en concor
dan~a amb el capítol segon, que es diu IlBarreres arquitectó
niques en l'edificació ll

• Francament, no entenc com el grup 
de la majoria no accepta en el seu moment aquesta esmena, 
esper que ha reflexioni i l'accepti ara, perque és que no 
entenc els arguments contraris a aquesta exposició que acab 
de fer, és una exposició de caracter tecnic, de rigor, i no és 
una cosa de tipus político 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Grups que valen intervenir en tom 
a favor o en contra? No hi ha intervencions ... , sí, Sr. Gonzá
lez i Ortea? 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí, gracias, Sr. Presidente; perdón, porque creí que iban 
a intervenir el resto de los grupos. Nosotros hemos venido 
manteniendo este título de barreras arquitectónicas urbanís
ticas porque nos parece extraordinariamente claro y yo creo 
que expresa mucho mejor lo que el capítulo, en definitiva, 
desarrolla. El capítulo de después tiene o distingue en las 
barreras urbanísticas que pueden originarse en dos cuestio
nes, en los elementos de la urbanización, en el mobiliario 
urbano. 

En definitiva, parece mucho más lógico, aunque es una 
pura cuestión semántica, el desarrollo en estos términos de 
barreras arquitectónicas urbanísticas. Por eso lo hemos man
tenido y por eso nos parece conveniente mantenerlo. No es 
comparable con IlBarreras en la edificación 11 porque las ba
rreras en la edificación tendrían como adjetivo una palabra 
mucho menos empleada y mucho menos inteligible para todo 
el mundo. Nada más, muchas graci~s. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González i Ortea. Vol, intervenir, en replica, 
Sr. Pascual? 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí, continuu sense entendre 1 'argumentació del Sr. Gon
zález i Ortea perque, per exemple, els plans urbanístics són 
plans generals o plans parcials, en canvi, en el que són pro
jectes d 'obres la paraula urbanístic desapareix totalment i 
absoluta, es diuen projectes d 'urbanització o projectes de 

dotació de servei en qualsevol caso Per tant, no m' ha 
conven<;ut el seu argument. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Vol contrareplicar, Sr. González 
i Ortea? No. 

Acabat el debat, passarem a la votació de l'esmena 
1864. 

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

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

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

27 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada l'esmena 1864. 

Passam a la votació del capítol pri~er del títol 1. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Grades, poden 
seure. 

29 vots a favor, cap en contra, 27 abstencions. Queda 
aprovat el capítol primer del títol 1. 

Als articles 8, 9, 10 i 11. no s'hi manten en esmenes. 
En conseqüencia, se sotmeten a votació conjunta els 
articles tal com vénen del dictamen de la comissió. 

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

Queden aprovats per unanimitat. 

Procedeix ara un debat global sobre les esmenes 
mantingudes en la determinació de mesures, que són les 
següents: pel Grup Parlamentari PSM i EEM, esmenes 
1825, 1826, 1828, 1829, 1830 i 1836; pel Grup Parla
mentari SOCIALISTA, esmenes números 1793, 1794, 
1798, 1800 i vot particular a l'article 17, així com tam
bé un vot particular a l'article 23. 

Té la paraula per fer-ne la defensa, en primer lIoc, 
pel Grup PSM i EEM, la Diputada Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gnkies, Sr. President. Si m 'ha permet, només faré 
una pinzellada per explicar una miqueta la posició del 
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nostre grup envers aquesta Ilei i Ilavors passaré a defensar 
puntualment les esmenes que presentam, no em torbaré més 
que un minut. Gn'tcies. 

Bé, avui, Sres. i Srs. Diputats, és un dia important, im
portant per a tots els diputats que estam presents en aquesta 
cambra, i diría més, és un dia que fa que els diputats ens 
sen ti m útils. Avui aprovarem una lleí que, com ha dit el Sr. 
ConseIler que n 'ha fet la presentació en primer lloc, afecta 
un coHectiu de persones que, segons la Constitució, en el seu 
artide 14, proclama la igualtat entre tots els ciutadans, i avui 
facilitarem precisament aquesta igualtat per a aquests ciuta
dans que tenen unes dificultats per accedir a uns espais pú
blics o semiprivats, fins i tot a uns espais urbans, que real
ment no estan adequats per a les seves dificultats, ja siguin 
mobils o visuals. 

Jo voldría dir que la feina no a acabat avui, la feina co
men~a ara, i la responsabilitat que aquesta feina es faci la té 
el Govern i els ajuntaments, són els poders públics els que 
tenen la tasca ara que aquesta llei es compleixi. Com he dit 
abans, aquesta llei és molt important, no només per a aquest 
co¡'¡ectiu de persones que necessitaven urgentment que hi 
hagués un marc legal on es poguessin adequar aquests espais. 
Hem de dir també que aquesta Ilei ha tengut una tramitació 
llarga, no sé si en fa un any o més, í no és estrany que hi 
hagi hagut uns certs moments de desanim per part de 
col-lectius perque aixo s'anava aIlargant una mica, pero jo 
voldria dír en favor deIs diputats que hi han fet feina, tant en 
ponencia com en comissió, que precisament aixo s'ha allar
gat per la sensibilitat que hi havía, perque volien que sortís 
una lleí adequada i una llei molt ben feta. 

Ha estat enriquidor per a tots els diputats i cree que ha 
servit també per obrir els ulls a molts de nosaltres, sobretot 
a aquesta diputada que els parla. 

Passant ja a les esmenes que presentam en aquest grup 
deis articles 12, 15 i 20, els voldría dir que el Grup PSM i 
EEM té la intenció manifesta de donar practicament tot el 
suport a la practica totalitat del text, pero hem volgut man
tenir una serie d'esmenes que, entenem, la milloren i deixam 
una serie de mesures fixades que possiblement podrien venir 
resoltes reglamentariament, pero que entenem que el text de 
la llei ja les fixi. 

Els articles de la llei, tal com vénen, deixen sense definir 
distancies, inclinació, amplaria i llargaría, que han de tenir 
elements que es troben dins un itinerari per a vianants i tan 
soIs donen una orientació que pot ser susceptible a diferents 
interpretacions. Les dificultats que troben contínuament per 
carrers i edifícis les persones que pateixen dismínucions de 
qualsevol tipus són extraordinaríament grans. Recentment 
s'han fet experiencies a diferents municipis, amb la presencia 
d 'autoritats i persones interessades, per donar a coneixer els 
problemes in situ que hi ha per fer un recorregut normal 
dins les ciutats, ja sigui per resoldre qualsevol problema 
personal a diferents edificis públics o simplement per fer una 
passejada pel carrer. 

El nostre criteri és que la llei ha de deixar clars 
aquests parametres. L'article 12, apartat 2, referits als 
guals, només diu que els destinats a les entrades i sorti
des de vehicles es dissenyaran de manera que els itinera
ris que hí creuin no quedin afectats per pendents longi
tudinals o transversals superiors a les tolerades per per
sones amb mobilitat reduida. Nosaltres proposam subs
tituir aquest concepte abstracte per unes mesures con
cretes, estudiades i comprovades per persones amb expe
riencia. Nosaltres proposam que l'amplaria mínima 
hauria de ser de 110 centímetres. Referit als guals desti
nats a la supressió de barreres arquitectoniques en els 
itineraris per a vianants tampoc no en defineix, la !lei, 
les característiques, sois diu que s'hauran d'adequar a 
les persones amb mobilitat reduida; és el mateix cas que 
l'anterior. La nostra esmena és per definir i concretar 
aquesta adequació, el planol inclinat per comunicar dos 
nívells hauria de tenir una inclinació no superior al 8% 
a rampes superiors a 2 metres í un maxím del 12% a les 
inferíors. 

Les es menes 1828, 1829 i 1830, a l'article 15, sobre 
rampes també, segueixen el mateix criteri. L'artícle sois 
díu que no arribaran a graus que dificuItin la utilització 
per persones amb mobilitat redulda, l'amplaria perme
tra el pas simultaní de dues persones; les rampes, per 
completar els itineraris on hi hagi trams d'escala, tam
poc no diu com es faran. Les esmenes que mantenim 
fixen unes mesures concretes per evitar possibles inter
pretacions lliures que donarien lloc a confusions i que 
no uniformarien els elements destinats a facilitar la cir
culació de persones amb mobilitat o visibilitat redulda, 
amb possible perjudici per a aquestes. 

L'article 20 és practicament el mateíx, les obres en 
la via pública s'han de protegir i senyalitzar adequada
ment. Hi proposam afegir que les planxes per travessar 
sequíes no han de produir vibracions i no han de tenir 
una amplaria inferíor a 100 centímetres, per al pas 
el 'una cadira de rodes. Ens sembla importantíssim que 
ja venguin definides en la llei aquestes mesures sense 
necessitat d'esperar al reglamento Cada dia ens trobam 
amb obres i problemes per circular per la vía pública, 
ens consta que hi ha munícipis sensibilitzats i empreses 
que s'hi van adequant, molt tÍmidament encara, no amb 
la rapidesa que tots desitjaríem, amb bona voluntat pero 
sense criteris unificats, que fan feina en aquest aspecte. 
Si des d'avui mateix ja es poden adequar uns espais amb 
uns mateixos criteris haurem avan~at, pot ser que tan 
soIs uns mesos, pero cree que val la pena. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadel!. Per defensar les esmenes i vot 
particular del Grup SOCIALISTA, té la paraula la Sra. 
Barceló. 
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LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats. Donar les 
maximes garanties d'efectivitat a un projecte de llei que té 
per objectiu l'accessibilitat de l'entorn a tots, a totes i cadas
cuna de les persones, com expressió maxima de la garantia 
del principi constitucional de la igualtat, ha estat l'objectiu a 
aconseguir, en el treball dins ponencia, del Grup SOCIALIS
TA en l'elaboració d'aquesta llei. Debats, esmenes, modifica
cions treballa des i debatudes, creim que no hem estalviat cap 
esfor<;, la urgencia i el deure social no ho permetien. Cada 
dia s'aixequen barreres i l'equiparació de voluntats, l'equipa
ració d'oportunitats, les possibilitats que tots puguem parti
cipar sense barreres externes dins tots els ambits de la vida 
col· lectiva, no pot -repetesc- esperar. Cada vegada és més 
costós, cada dia que passa n 'hi ha que perden oportunitats 
d'integració i perden oportunitats d'igualtat. 

Per tot a<;o, des del Grup SOCIALISTA, volÍem que en 
les nostres esmenes, que en aquesta llei, aquest instrument 
que ha de permetre tirar aterra totes les barreres fos, des del 
mateix moment de la seva aprovació, un document definitiu, 
un document acabat, que dema mateix tots els professionals, 
totes les institucions, que elaboren, aproven, donen llicencies 
i fan construccions, coneguessin perfectament cadascuna de 
les mesures que fan que les cases, que fan que els carrers, les 
places i els mitjans de transport públic, siguin accessibles. No 
era un objectiu molt difícil, no ens havÍem d'inventar res, 
existeixen tantes i tan tes legislacions, existeixen estudis, exis
teixen cursos fets a les nostres illes, existeixen aportacions 
deIs col·lectius afectats, que era tan just un petit esfor<; més 
i incloure ja en aquesta llei aquestes mesures que la faran 
plenament efectiva. No era necessari perdre més el temps i, 
per tant, no deixar en mans d'un futur reglament l'aplicació 
de la llei a tots els seus efectes; a<;o sempre suposa un retard, 
i no esta m ja per retards, pero, és més, creure en la voluntat 
legislativa, creure en la voluntat de desenvolupament legisla
tiu establert en els papers, en aquesta comunitat pot ser de 
vegades un acte de fe no necessari, els incompliments de 
desenvolupament no són estranys en el treball d'aquest Go
vern, pero val a dir que en aquest cas en absolut seria justifi
cat, perque ja hem assenyalat que existe ix la voluntat clarÍs
sima de coHaboració deIs col·lectius afectats i també perque 
existeixen estudis i possibilitats de poder aconseguir cada una 
d'aquestes mesures tecniques i facilitar, per tant, que aquest 
reglament pugui ser, molt abans que compleixi el termini 
d'un any, al carrer. 

Des d'aquesta perspectiva, amb aquest objectiu, hem 
mantingut aquestes esmenes i vots particulars que hem 
assenyalat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Grups que volen intervenir en torn 
a favor o en contra? Pel Grup Parlamentari MIXT, té la 
paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Una de les esme
nes que en aquest cas no ens va ser aprovada, pero sí 
que la varem transaccionar, perque la majoria absoluta 
que té el grup parlamentari que dóna suport al Govern 
ho exigia, en el sentit que si no haguéssim acceptat la 
transacció no haurien aprovat l'esmena, aquesta esmena 
diu: "En el termini de sis mesos el Govern aprovara les 
disposicions reglamentaries de desplegament de la llei 
presenL" La transacció ha consistit, com s'hi ha referit 
la Sra. Barceló, que en comptes que ho sigui en sis me
sos ho sera en un any. Ara bé, lamentablement, jo vol
dria dir que vaig haver d'acceptar un any perque s'apro
vas l'ordre al Govern perque desenrotlli aquesta llei 
amb un reglament, perque posar mides en una llei dóna 
una rigidesa que després fa molt de mal, en el futur, en 
la seva aplicació, si han de ser 70 centímetres, 75 o 65, 
o ha de ser 1 m. o l' 10m., aquestes coses no és conve
nient que estiguin mai dins una llei perque, després, 
quan se la duu a la practica, hi ha inconvenients i, de 
fet, molt poques lleis existeixen -crec que cap en el cas 
de barreres arquitectoniques- que donin tant de detall en 
l'especificació deis elements que conformen aquesta llei. 

Aleshores, el Grup Parlamentari MIXT s'abstendra 
en totes aquestes esmenes del Grup Parlamentari PSM 
i EEM i del Grup Parlamentari SOCIALISTA perque 
entenem que aquestes mides que es proposen en els 
distints articulats és convenient que s'incloguin en el 
reglamenL Ara, aixo sÍ, aquest reglament s'ha de fer 
amb tota celeritat, jo pens que s'ha de pressionar el Go
vern perque no esgoti el termini d'un any, sinó que es 
faci aquest reglament aquest estiu. Si es fa aquest regla
ment hi haura l'avantatge que qualsevol cosa que no 
funcioni bé, amb una modificació d'aquest mateix regla
ment, o sigui, per decret del Govern, sense que vengui 
a aquest Parlament, sera facilment solucionable. Si aixo 
es posa en la llei i després ha de ser rectificat, hi ha tot 
un procediment parlamentari que les Sres. i Srs. Dipu
tats coneixen, que és llarg, que dura mesos i que, per 
tant, no és convenient. A posta, suposant que sigui n 
bones totes les mides que s'hi volen introduir amb 
aquestes esmenes deis dos grups parlamentaris, ens abs
tendrem. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Sr. Jaén Palacios, del Grup 
PP-UM, té la paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Las interven
ciones de los portavoces que han subido a esta tribuna 
nos han hecho recapacitar sobre la importancia de este 
proyecto de ley. Y es así porque no podemos olvidar 
que un porcentaje importante de ciudadanos de esta 
comunidad en torno al 7 u 8% sufren algún tipo de 
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disminución, ya sea psíquica, bien sea física o sensorial. 
Una gran parte de este porcentaje tiene dificultades que le 
impiden, por ser severas o profundas, desplazarse por la 
calle, desplazarse de forma normal en edificios públicos y, 
por supuesto, utilizar un medio de transporte. 

Si a ese gran número de personas sumamos aquellos gru
pos, tales como ancianos, lesionados temporales y otros, nos 
encontraremos con un amplio conjunto de personas con 
movilidad reducida, y esta ley viene a dar respuesta cabal a 
estos problemas. 

Como decía la portavoz del Grupo SOCIALISTA, y 
hacía referencia, si bien no expresa, al aspecto de ( ... ) de 
estas personas, es necesario hacer un gran esfuerzo. Ese 
esfuerzo integrador exige resolver problemas de los despla
zamientos eliminando barreras arquitectónicas, barreras 
urbanísticas, barreras en la edificación y barreras en el trans
porte. 

El primer paso de una auténtica política de integración 
es la vía normativa, el paso que hoy estamos dando aquí. 
Con posterioridad tendremos las medidas presupuestarias y 
de concienciación al objeto de hacer una realidad, no sola
mente el principio constitucional del artículo 49, sino tam
bién otros muchos que se contemplan en la Ley 13/82. 

Yo quiero decir desde esta tribuna que el grupo mayorita
rio de esta cámara, el grupo que apoya al Gobierno, ha mos
trado una postura de generosidad en el tema de aceptación 
de enmiendas, más del 90% de las enmiendas presentadas 
por los grupos han sido aceptadas, muchas de ellas porque 
mejoraban el texto con algunas precisiones, y otras porque, 
en aras del consenso, que era lo que aquí interesaba en un 
tema de tanta importancia, tenemos que hacer un esfuerzo 
todos, los proponentes y nosotros, en aceptarlo. 

y ese esfuerzo que hemos hecho en ponencia y en comi
sión también se ha visto desplegado por algunas otras insti
tuciones como ayuntamientos, Consell Insular de Mallorca, 
en concreto, que ya han iniciado una política de eliminación 
de barreras (ayuntamientos de Muro, de sa Pobla, y de So
ller). Las enmiendas que siguen manteniendo ante este pleno, 
a mi juicio yo pensaba que tantas como presentaban no ha
cía falta, porque las posturas estaban muy claras y tampoco 
no hay diferencias esenciales. 

Las relativas al Grupo Parlamentario PSM i EEM, en 
concreto el artículo 12.2, es una enmienda que, respecto al 
texto del dictamen, tiene dos connotaciones diferentes. La 
primera de ellas es que introduce el ancho mínimo, ese 
ancho mínimo lo fija en 110 centímetros, y la segunda, por 
defecto, porque obvia referencia alguna al pavimento del 
vado, no tiene ninguna referencia a ese tipo de pavimento. 

Respecto a las dimensiones de vado, ya hemos dicho en 
muchas ocasiones, en todas las ponencias que hemos mante
nido y en la comisión, y lo recordaba el Diputado Sr. Pas
cual, que no es tema de ley, que ése es un tema de reglamen-

to; por tanto, no se entra en la discusión de si esa medi
da es adecuada o no es adecuada, sino que tiene que 
dejarse a posteriori. Por otra parte, está bien claro que 
existen unos criterios básicos para la mejora de la accesi
bilidad y habitabilidad en el medio urbano, y todas esas 
medidas recurriendo a manuales, las encontramos de 
forma preferente en el reglamento ( ... ). Por tanto, en
tendemos que es una enmienda que no mejoraría el 
texto y que nos vemos obligados a votar en contra de 
ella. 

La 1826, que hace referencia al artículo 12, apartado 
tercero, trata de la copia textual -traducida al catalán- de 
una orden de la Consejería de Política Territorial de 
Castilla-La Mancha, entonces nos habla de un desarrollo, 
después viene un decreto, el 71/85, y que tampoco da 
ninguna ventaja a lo que sería el dictamen definitivo de 
la comisión. 

La 1828 intenta ponernos en el dictamen, contemplar 
unos porcentajes en las rampas, exactamente el 8%. 
Bueno, las rampas están en función de las longitudes, 
hemos de saber que saber, por ejemplo, que esa orden 
de la consejería de Castilla-La Mancha también lo con
templa, pero es una orden. Claro que hay que fijar una 
pendiente máxima, sólo faltaría; sólo faltaría que no se 
fijase como mucho un 10 o un 12%, pero esa pendiente 
-repito- está en función de la longitud y debe ser en el 
reglamento donde se fije. 

La 1829-b, volvemos otra vez a cuestiones que ya 
hemos comentado, se nos fija la anchura en 100 cen
tímetros, me remito, por tanto, a los criterios de accesi
bilidad, de habitabilidad, que ya están bien claros y que 
el reglamento debiera incluirlos. 

La 1830, en parte esta enmienda se acepto, yo no sé 
por qué la han mantenido porque en parte la referencia 
que mejoraba el texto, por lo que hacía a la alternativa 
mecánica, ya está contemplada en el dictamen; enten
día, por tanto, que eso era lo que mejoraba. Pero es que 
si aceptamos esta enmienda con su actual redacción, 
tengo que decir que es muy poco ortodoxa, una enmien
da que tiene paréntesis y puntos suspensivos en un 
artículo es una novedad, pero es uria novedad que no 
podemos imitar evidentemente, porque, de aprobarla, no 
sería ningún ejemplo para nadie. 

La 1836 es similar a la del Grupo Parlamentario 
SOCIALISTA, que después veremos, y también entra en 
connotaciones de dimensiones que nosotros venimos 
repitiendo que deben regularse en reglamento, como 
parece que es el sentir de la cámara. 

Ya entrando en las enmiendas del Grupo SOCIALIS
TA, la 1793 y siguientes, relativas al artículo 15, pues 
entran en el detalle, y doy por repetido todo aquello que 
he dicho al referirme a las enmiendas del PSM i EEM. 
También la del porcentaje del 7%, que hay que decir 
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que la pendiente recomendada en los criterios de accesibili
dad es de 1116'66, es decir, el 6%; yo creo que el texto queda 
bastante mejor sin la concreción que aquÍ ustedes intentan 
incluir. 

Por último, la 1798, que propone la anchura de las plan
chas para cruzar las zanjas, que sea de 1 m., ustedes quieren 
que las planchas para cruzar las zanjas sean de 1 m., ni 1 '05 
ni 1 '20, han de ser de 1 m. exacto; bueno, yo creo que tal 
exactitud no se da ni en los relojes japoneses, por supuesto 
las ciencias exactas también dejaron de ser tales y ustedes 
quieren que sean de 1 m. A nosotros nos parece esto hay que 
dejarlo a otras circunstancias porque nos veremos en unos 
momentos en los cuales una plancha de 1'5 m. estaría in
cumpliendo la normativa; en consecuencia, tampoco pode
mos apoyarla. 

La última, la 1800, es mucho más curiosa porque se refie
re a las dimensiones mínimas de los locales higiénicos: 140 
x 180, Y los lavabos estarán a la alzada de 70 centímetros del 
suelo. El lavabo sin pedestal se colocará a 80 centímetros 
del suelo con una altura libre de 65, ¿por qué no hablar 
también del inodoro y del bidé?, se instalarán en la pared, 
de 45 a 50, como dicen las normas, ¿por qué no hablar de las 
barras de apoyo, que tienen que estar en ambos lados y han 
de ser abatibles, a la altura de 80 centímetros?, ¿por qué no 
hablar que las tuberías de desagüe, como dice la norma de 
accesibilidad, tienen que estar protegidas térmicamente?, 
¿por qué no decir, por último, que el volumen del aire tiene 
que renovarse en una relación de 10 volúmenes por hora. 
Estas precisiones no pueden incluirse en un artículo de una 
ley, por tanto, nosotros no la apoyaremos. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén i Palacios. Valen replicar els grups 
esmenants? Pel Grup SOCIALISTA, Sra. Barceló, té la pa
raula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Jo voldria deixar una cosa clara al 
Grup MIXT i al Grup PP-UM. Basicament, des del principi 
de la ponencia es van tenir dues Goncepcions diferents del 
que havia de ser la Ilei, si havia de ser una Ilei que d 'alguna 
manera -i em remet a la intervenció feta abans- fos definiti
va, que se la pogués aplicar ja l'endema a la seva aprovació, 
tenÍem totes les dad es tecniques per poder-les incloure-hi, 
dades tecniques fetes sobre estudis comparatius, no només 
de les dades deIs desenvolupaments legals de l'Estat espanyol, 
sinó també d'altres paIsos comunitaris; per tant era molt 
senzill poder incloure totes aquestes mesures perque d 'una 
vegada -ja ens ha costat prou-, en el moment en que surti la 
llei, aquesta sigui efectiva, ben clar. 

A més, aquest raonament, que és un poc el que hem 
defensat el Grup SOCIALISTA en contra de fer un posterior 
reglament, del qual sempre tenim el dubte de quan sortira i 
de com sortira i per que és que no hi podem participar tots 

els grups polítics, hem d'assenyalar -amb la poca experi
encia que tenim en aquesta cambra- que per qüestions 
de rapidesa i d'efectivitat, Sr. Pascual, a vegades és més 
facil modificar lleis que treure reglaments o tirar enda
vant modificacions reglamentaries. Per tant, d'alguna 
manera no creim que sigui justificat que modificar una 
llei sigui molt difícil, en tenim exemple que no és cert. 
Gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Volen contrareplicar? Sr. Pas
cual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

SÍ, Sr. President. Sres, i Srs. Diputats. Si fas cert el 
que diu la Sra. Barceló segurament no hi hauria regla
ments, només hi hauria lleis, en canvi, ( ... ) de regla
ments precisament per la rigidesa en modificar Ileis. A 
posta, a tots els ordres, les lleis normalment tenen re
glaments. L'inconvenient que hi ha és haver d'esperar 
d'un temps, jo aixo ho compartesc amb voste. Si podem 
convencer el grup de la majoria, perque en comptes de 
donar un any al Govern, li donem sis mesos o quatre 
mesos, jo hi estic d'acord totalment, el que passa és que 
hem de ser conscients que a vegades si vols anar aviat 
ves a poc a poc i segur, i jo pens que sera molt millor la 
flexibilitat de tenir un reglament ben fet que no una llei, 
perque si ens equivocam en fer-Ia sera molt mal de 
modificar. 

Repetesc que si s'aconsegueix que la majoría vulgui 
aprovar escur<;ar el temps per fer el reglaments: total
ment d'acord, al maxim. Pero pens que, tecnicament, 
totes aquestes mesures, si els waters han d'estar a 70 
centÍmetres o si un pas ha de ser d'l metre o d'l '10 
metres, aquestes coses no poden dependre d'una llei per
que després, a l'hora de l'aplicació, és inaplicable i aixo 
no pot ser; més val fer reglaments. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Més intervencions? Finalitzat el 
debat global, passarem ara a la votació de les esmenes. 

A l'article 12 farem votació conjunta de les esmenes 
1825 i 1826. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
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23 vots a favor, 29 en contra, 3 abstencions. Queden 
rebutjades les esmenes 1825 i 1826. 

Passam ara a la votació de l'article 12 del dictamen. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden seure. 

32 vots a favor, cap en contra, 23 abstencions. Queda 
aprovat l'article 12 del dictamen. 

Als articles 13 i 14, no s'hi mantenen esmenes. Entenc, 
ido, que es poden considerar aprovats per assentiment o hem 
de votar-los? Queden aprovats per assentiment. 

Quant a l'article 15, correspon votar en primer lloc les es
menes 1828 i 1829. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden seure. 

23 vots a favor, 29 en contra, 3 abstencions. Queden 
rebutjades les esmenes 1828 i 1829. 

Passam ara a votació de l'esmena 1793. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden seure. 

23 vots a favor, 29 en contra, 3 abstencions. Queda rebut
jada l'esmena 1793. 

Passam a la votació conjunta de les esmenes 1830, del 
Grup PSM i EEM, i 1794, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden seure. 

23 vots a favor, 29 en contra, 3 abstencions. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de l'article 15 del dictamen. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden 
seure. 

32 vots a favor, cap en contra, 23 abstencions. Queda 
aprovat I'article 15 del dictamen. 

A l'article 16, no s'hi manten en esmenes, en conse
qüencia, puc entendre que se'l pot considerar aprovat 
per assentiment? Queda aprovat per assentiment l'article 
16 del dictamen. 

A l'article 17, s'hi manté un vot particular del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. Passarem a la votació del 
vot particular. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

23 vots a favor, 29 en contra, 3 abstencions. Queda 
rebutjat el vot particular del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA a l'article 17. 

Passam a la votació de l'article 17 del dictamen. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden 
seure. 

32 vots a favor, cap en contra, 23 abstencions. Queda 
aprovat 1 'article 17 del dictamen. 

Als articles 18 i 19, no s'hi mantenen esmenes. En
tenc, ido, que se'l pot considerar aprovat per assenti
ment. Queda aprovat per assentiment. 

A l'article 20 farem la votació conjunta de les esme
nes 1798 i 1836. 
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Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden seure. 

23 vots a favor, 29 en contra, 3 abstencions. Queden 
rebutjades les esmenes 1798 i 1836. 

Passam a la votació de l'article 20 del dictamen. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden seure. 

32 vots a favor, cap en contra, 23 abstencions. Queda 
aprovat l'article 20 del dictamen. 

Als articles 21 i 22, no s'hi mantenen esmenes. En con
seqüencia, entenc que se'ls pot considerar aprovats per as
sentiment? Queden, ido, aprovats per assentiment els articles 
21 i 22 del dictamen. 

A l'article 23, s'hi manté un vot particular del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. Passarem a la votació del vot 
particular. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden seure. 

23 vots a favor, 29 en contra, 3 abstencions. Queda rebut
jat el vot particular del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Passam a la votació de l'article 2,? tal com ve del dictamen 
de la comissiÓ. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden seure. 

32 vots a favor, cap en contra, 23 abstencions. Queda 
aprovat I'article 23 del dictamen. 

AIs articles 24 i 25, no s'hi mantenen esmenes. En conse
qüencia, entenc que se'ls pot considerar aprovats per assen
timent? Queden, ido, aprovats per assentiment. 

A l'article 26 hi ha I'esmena 1800. Passarem a la 
votació d'aquesta esmena. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

23 vots a favor, 29 en contra, 3 abstencions. Queda 
rebutjada l'esmena 1800. 

Passam a la votació de I'article 26 tal com ve del 
dictamen de la comissió. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor? Gracies, 
poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

32 vots a favor, cap en contra, 23 abstencions. Queda 
aprovat l'article 26. 

AIs articles 27, 28, 29, 29 bis, 30, 31, 32,33, 34,35, 
36, 40, 41 i 42, no s'hi mantenen esmenes. En conse
qüencia, deman si es poden considerar aprovats aquests 
articles per assentiment. Queden aprovats, ido, per as
sentiment. 

EIs articles 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47 i 48 han 
quedat sense contingut. 

A continuació passarem al debat global sobre les 
esmenes mantengudes en la determinació de Consell 
assessor per a la millora de l'accessibilitat, que són les 
es menes següents: Del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, números 1808, 1818 i 1813; per fer-ne la defensa té 
la paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats. Passam 
ja de temes reglamentaris a temes que creim importan
tíssims per a l'efectivitat de l'aplicació d 'aquesta lIei; 
perque estam rallant, amb aquestes esmenes, de la parti
cipació deis col-lectius afectats, estam parlant de la parti
cipació de tots els col-lectius en les feines d 'assessora
ment, d'informació, de proposta de criteris i de foment 
de l'accessibilitat. ¿Creim que amb aquesta llei n'esta 
garantida la participació i que qualitativament aquesta 
participació que es dóna en aquest projecte de llei és la 
correcta? Nosaltres hem de dir que no, en absolut no és 
la participació que nosaltres voldrÍem per als coHectius 
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afectats, ni a nivell de quantitat ni a nivell d'efectivitat, a~o 
no és difícil d'entendre. 

Si vam aconseguir convencer amb les esmenes del Grup 
SOCIALISTA i del Grup MIXT el grup que dóna suport al 
Govern (PP-UM) en el treball de la ponencia de la comissió 
en tot el que feia referencia al capítol d'infraccions, sancions 
i responsabilitats, que aquestes estiguessin perfectament in
cIoses en la realitat urbanística més propera al ciutada, que 
estiguessin incIoses dins tot el que fes referencia a la Llei de 
disciplina urbanística, perque el 80 o 90% de les barreres 
que s'aixequen cada dia s'aixequen dins l'ambit urbanístic, 
dins les llicencies i dins els projectes que s'executen. És per 
a~o que han de ser els batles, els ajuntaments i els conseUs 
insulars els que han de ser responsables de l'aplicació de la 
llei, són els competents per iniciar, tramitar i imposar les 
sancions, de vigilar i de donar compliment a aUo que es 
disposa en aquesta llei. Si les competencies d'urbanisme, que 
-repetesc- incIouen el 90% de l'aplicació d'aquesta Uei, estan 
transferides als consells insulars per llei d'aquest Parlament, 
per tant, hem d'assenyalar que la participació del Consell 
Assessor de l'Accessibilitat s'hauria de lligar a aquests con
sells insulars. 

Ens agradaria, per tant, ser capa~os de convencer-los que, 
de consells assessors per a la millora de l'accessibilitat i de la 
supressió de barreres arquitectoniques, no n'hi ha d'haver un 
només per a totes les Illes, adscrit a la ConseUeria d'Obres 
Públiques sense competencies en urbanisme, a~o estava bé 
quan es plantejava, al principi de la llei, que qui havia d'inici
ar els expedients havia de ser el director general de Política 
Territorial i d'Habitatge. Des del moment en que canvia tot 
el sistema de responsabilitats, que canvien les competencies, 
també, per tant, hem d'adequar a quin punt la participació 
és efectiva, i aquest punt és al costat de qui té el poder per 
poder iniciar els expedients, de poder controlar que la llei 
s'aplica; per tant, de conseUs assessors per a l'accesibilitat, no 
n'hi ha d'haver un, sinó que n'hi ha d'haver tres, un al costat 
de cada consell insular, que són, en definitiva, els organs de 
poder en aquesta competencia. 

Quin n'és l'exemple que estam donant avui aquí?, quines 
són les garanties de compliment del que aquÍ legislam si, per 
defensar una Uei, com passa avui, n'incomplim una altra?, o 
no la incomplim i seria pitjor, seria pitjor perque a~o voldria 
dir que no creim en aBo que és la participació. 

És molt senzill adequar l'assessorament alla on és neces
sari, aquÍ té els organs de govern per poder tirar endavant 
la Uei; per tant -repetim-, si vam aconseguir debatre i arribar 
a acords respecte del regim sancionador, és evident que 
també haul"Íem d'arribar a acords respecte de quina manera 
pode m garantir que sigui efectiu l'assessorament. No podem 
tenir aquestes comissions exposades a perdre el temps enfora 
deis organs de decisió. 

Pero a més de poder col·locar en el seu lloc la participa
ció de tots els col·lectius afectats també demanam amb 
aquesta esmena que es garanteixin uns mínims, que es garan-

teixi la participació d'aquests coHectius en els mínims 
imprescindibles, que en són un ter~ del total deis mem
bres. No podem deixar en mans de futurs reglaments 
coses tan elemental s com és quantificar la participació 
i garantir-la des d'aquí, de quin ha de ser el nombre de 
persones respecte d'un total d'uns col-lectius que treba
llen cada dia per a la millora, per aconseguir una ciutat 
accessible. Per tant, creim que el temps en que estam i 
els compliments de les paraules no estan, d'alguna ma
nera, per deixar cap cap sense fermar; per tant, m'agra
daria que avui s'aprovas aquí quina és la participació 
específica deIs col-lectius dins els organs d'assessora
ment i, després, que aquests organs d'assessorament hi 
sigui n a cada consell insular, que són els que per !lei 
tenen les competencies de control, tenen les competen
cies de fer complir unes lleis, i res més; senzillament, no 
m'agradaria que els col·lectius estiguessin perdent el 
temps com s'exposa aquí, en aquesta llei, per la Conse
lleria d'Obres Públiques que, evidentment, cap compe
tencia té en urbanisme i cap competencia té en l'acces
sibilitat del transport público Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gdcies, Sra. Barceló. Grups que volen intervenir en 
torn a favor o en contra? Pel Grup MIXT, Sr. Pascual, 
té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Anuncii que el 
Grup MIXT votara a favor d'aquesta esmena perque, 
efectivament, ens trobarem que qui POSal-a les multes, 
qui instruid els expedients sancionadors seran ajunta
ments i conseBs insulars. Resulta que aquest consell que 
preveu l'articIe 49 del text tendra relació amb el Govern 
de la Comunitat Autonoma i aquest Govern de la Co
munitat Autonoma no té competencia ni per posar 
multes ni per instruir expedients. Per tant, ja que les 
competencies en urbanisme estan en mans deIs consells 
insulars, endemés, els plans urbanístics els aproven les 
comissions insulars d'urbanisme, que depenen del con
sell insular i no depenen del Govern; per tant, aquest 
consell assessor haud de parlar amb el Govern perque 
el Govern es dirigeixi als consells insulars o als ajunta
ments corresponents. Per aixo entenem que és molt més 
logic i molt més racional que n 'hi hagi tres, de consells 
assessors (un a Mallorca, un a Menorca i un a les Pitiü
ses), que depenguin del consell insular corresponent í no 
del Govern. 

Una altra cosa que ha dit la Sra. Barceló, que crec 
que és contradictoria amb el text presentat per vostes 
mateixos, pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, perque 
s'ha ficat amb el reglament, no deixar al reglament la 
composició d'aquest consell assessor, pero és que, el seu 
text, no el deixa al reglament, el deixa al consell insular; 
per tant, esta molt bé que sigui el consell insular. .. -jo 
he dit que votaríem que sí. La representació deis 
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col.lectiu de perso11es; jo cree que hauria de dir d 'assoeiaci
on , eom a altfe esmenes hem propo at eanviar el terme 
coHectius pel terme associacions perque coHectius és un 
terme indefiní t, si hj hagués una possibilitat que s'aprovas 
aquesta eSlUena demanaria que es pogués can viar aquesta 
paraula, col ' lectius per associacions; pero al cap i a La f i 
aquesta esmena diu que qui ha de determinar la seVa organit
zació, el regim jurídic i la composició no ha de ser la propia 
!lei sinó el consell insular, com és logic, perque després aixo 
és bo de canviar des del consell insular i no des de la llei. O 
sigui, que aquest argument és a favor de tot el que li he dit 
abans en el sentít que no hem de fer una llei tan reglamenta
rista, sinó que hem de deixar per al reglament, en aquest cas, 
per al consell insular, les modificacions, les preses de decisi
ons que no són importants, que són de segon ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup PSM i EEM, la Sra. Vadell 
té la paraula. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Per fixar la nostra posició sobre 
aquesta esmena presentada pel Grup SOCIALISTA i anuncii 
que li donarem suporto El nostre grup va presentar una es
mena sobre el tema de la participació deIs coHectius i en el 
seu moment la va retirar per donar suport precisament a la 
del Grup SOCIALISTA perque la considerava més completa. 

Nosaltres pensam que realment qui ha de tenir la respon
sabilitat del compliment d'aquesta llei són els consells insu
lars perque són eis que tenen les competencies en disciplina 
urbanística i són ells els que podran parlar perque es com
pleixi aquesta llei. 

A banda d'aixo els altres grups han dit quasi tot el que 
se'n podia dir, del tema, i l'esmena quasi quasi es defensa 
amb els seus termes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Pel Grup PP-UM, Sr. Jaén i Pala
cios, té la paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACTOS: 

vracla:. , ::> .. 1"'r",o;;:-' :. ,;( :.. . =: artículo 49 del dictamen, tal 
COll'H' .. u.l ue comisión, que no sufrió modificación sustancial 
en el proceso de trámite de la ponencia, dice 10 siguiente: 
11 Se crea el Consejo Asesor para la Mejora de Accesibilidad 
y de la Supresión de Barreras Arquitectónicas adscrito a la 
Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del Territorio 
como órgano de colaboración entre administraciones públi
cas y de participación de las asociaciones de personas con 
movilidad reducida. 11 Dos funciones elementales del consejo 
que se crea, la colaboración y la participación. 

Yo comprendo que cuando hablamos de órganos 
colegiados, no de gobierno, sino de tipo staff, asesores, 
como es este caso, siempre incurrimos en un problema 
en que nos cuesta mucho ponernos de acuerdo; ese 
problema es determinar cómo se compone ese consejo 
y cuáles son sus funciones. Yo creo -así lo hemos de
fendido desde nuestro grupo en el trámite parlamenta
rio- que esas funciones han de especificarse en regla
mento al igual que su composición, primera discrepancia 
que mantenemos con ustedes y ustedes con nosotros. 

Su enmienda, la del Grupo SOCIALISTA, la 1808, 
en síntesis lo que pretende es lo siguiente: crear tres 
consejos de accesibilidad, como bien explicaba la porta
voz, uno por consejo insular. Sienta, en su enmienda, 
algunos principios para determinar la composición y 
enumera las funciones que a su juicio debe desarrollar. 

Bueno, por lo que toca al primer punto, los consejos, 
de crearse tal y como se postula, nosotros pensamos que 
no existiría ningún vínculo entre ellos, serían comple
tamente organismos autónomos sin relación ninguna 
entre ellos, cosa que no parece conveniente porque no 
habría actuaciones coordinadas ni visión de globalidad 
en la aplicación de la ley, además, la relación que uste
des postulan, como bien ha dicho en una observación el 
portavoz del Grupo MIXTO, no es bastante exacta, es 
poco afortunada. 

En lo que hace a la composición, ya añadía antes, y 
lo reitero, que corresponderá al Gobierno determinarla, 
porque esto siempre es normal; hay que recordar que el 
autor del proyecto, el padre de la criatura, como es un 
proyecto de leyes el Gobierno, porque aquí a veces 
parece que son otros los autores de este proyecto, de
mos, por tanto, una facultad al Gobierno para que haga 
este desarrollo. 

En tercer lugar, respecto a las funciones que antes 
señalaba, su enmienda es restrictiva, ¿porque es restricti
va?, porque copia el texto del proyecto pero además 
suprime la función de colaborar. No me diga que no. I{' ~ 
la enmienda, usted ha suprimido la función ::1 : ,-úlaborar 
de este consejo con el G()h~ ::;" j ',u , ¿qué pasa, que el con
sejo no puede r:~:alJorar con el Gobierno?, si es una de 
..,u~ ftoilciones primordiales, ¿por qué se quiere suprimir 
tan importante función?, espero que usted nos lo expli
que. 

Estamos a hilo con las competencias en urbanismo, 
esa es una cancioncilla que ustedes vienen repitiendo y 
aprovechan cualquier circunstancia para cleci;la y nos 
dicen que se adscribe a una conselleri", ~m competencias 
en urbanismo: bueno, hay cuestiones que son más que 
discutibles, pero es que las competencias en transporte , 
¿dónde están? ::- ::- :'~IUe hay unas barreras que se llaman 
barreras en el transporte, y los consells insulares no 
tienen competencia alguna en esa materia, ninguna 
competencia . 
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Al hilo de su intervención había tomado un par de notas 
sobre garantías de cumplimiento. Yo creo que las garantías 
de cumplimiento son todas, una ley que se aprueba, sigue el 
trámite normal, sigue su desarrollo, el Parlamento controla 
la acción del Gobierno y, por tanto, en todo esto tenemos 
que tener mucha paciencia porque ustedes saben que estos 
temas no son fáciles, la Ley 13/82, de abril, aprobada por el 
último gobierno de UCD, que también parece que la hicie
ron ustedes, pues esta ley hace trece años que está aprobada, 
y si fuésemos a cotejar su evaluación, pues hay muchos te
mas en los cuales todavía no se ha hecho; no es un tema 
fácil, es un tema de colaboración entre administraciones y 
esperamos que el futuro sea venturoso para todos en esa 
colaboración. 

Por tanto, de mi intervención se deduce que no podemos 
dar nuestro voto favorable a las tres enmiendas que nos 
presenta el Grupo Parlamentario SOCIALISTA. Muchas 
gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Vol replicar, Sra. Barceló?, té la parau
la. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, Sres. Diputades i Srs. Diputats. Tan just per 
contestar les poques coses que ha especificat o assenyalat el 
representant del PP-UM, les vull contestar, pero. 

Primer de tot, la preocupació que té pel fet de la 
coHaboració entre els tres consells assessors, un per cada 
consell insular, en absolut ha de tenir cap preocupació per 
aixo. Les competencies d 'urbanisme i habitabilitat estan 
transferides als consells insulars; si tenen transferides les 
competencies, els consells insulars són prou grossos; hi exis
teixen comissions insulars d'urbanisme, a cada un deIs con
sells insulars, com per fer complir les lleis i saber per on han 
de tirar. Si vostes treuen un reglament en els terminis esta
hlerts, els as segur que els consells insulars no tindran cap 
dificultai ~,,:.,. fer complir les lleis, en absolut, la coordinació 
ve a partir del compiuiie:.>l. de [.:\ lIei. absolutament res més. 

Segon tenne; és imprescindible que els orga"", J ·assew">,· 
rament estiguin al costat de qui ha de fer les feine" . i(-'" 

feines es faran basicament des d 'urbanisme, i l'urbanisme 
-ho repetesc- esta transferit als consells insulars. 

Si vol contestar respecte de la competencia deIs trans
I)orts, que no és una competencia que encara tenguin els 
consells imu1¡¡rs també Ji he de dir que tampoc no és una 
competencia que tengui el conseller d'Obres Públiques, és en 
una altra conselleria, per tant, que feim amb els transports?, 
una solució més clara seria que transferi<;sin e!~ ,ransports als 
consells insulars i que, per tant, a partir d'aquesls, fossin els 
qui donessin compte del compliment de la llei. 

Respecte de les competencies del conselI d'assesso
rament, les veurem en les es menes que posteriorment es 
debatran. N'hi ficam, de funcions, perque també, en 
sortiran altres es menes que pujarem a defensar aquÍ 
respecte a incloure-hi temes d'educació, temes de for
mació i a la vegada de col·laboració en un termini de 
control per veure en cada moment l'estat d'execució del 
compliment de la llei. Aquestes són esmenes que veurem 
més endavant, i són feines que donam als consells d'as
sessorament, lligades, evidentment, a qui té les compe
tencies, els consells insulars. 

Respecte de la composició, n'he de fer cas d'alguna 
manera a la Llei de consells insulars i, per tant, no m'he 
volgut ficar amb la manera que el consell insular haura 
d'organitzar aquesta comissió, pero sí que només em 
bastaria que s'aprovés el mÍnim indispensable de 
col'laboració i de presencia de les entitats interessades, 
deIs col'lectius afectats per tata aquesta feina, que són, 
d'alguna manera, els que més interes hi posaran; com a 
mínim, establir que en fas un ter<r del nombre total, i 
res més. És prou senzill com perque a<ro pugui ser 
acceptat per tots, senzillament no ha voldrÍem deixar a 
la ma de fins saber quan, de saber qui i de saber como 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. En contrareplica, Sr. Pascual, 
té la paraula, en primer lloc. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo vull repetir que 
donarem suport a l'esmena de la Sra. Barceló perque 
entenem que la problematica futura amb que s'haura 
d'enfrontar aquest consell d'accessibilitat sera veure com 
s'aprova la revisió del Pla general de Palma, per exem
pIe; sera veure com s'aprova el Pla general de Ciutadella 
o de Maó o el Pla general de Santa EuIaria; per conse
güent, si es crea un consell assessor que depengui del 
Govern, de Palma, malament podra exercir-ne les funci
ons. Ara bé, a posta, si estam entre l'esmena i el text 
aprovat per ponencia, votarem a favor de l'esmena; ara 
bé. que és el que seria el desitjable?, al final acabaré 
f" ~ "''''iJ':'' ,1 ' '1:',:, trClnsacció, que hauria de ser redactada 
" . ::~5 grups parlamelJi.':é·l~ hi venen ,;. !:,ó 

Sí que té raó el Sr. Jaén i Palacios quan diu que el 
tema del transport no esta transferit, que sera transferit 
també alguna vegada, pero no ha esta en aquest mo
ment. 

Llavors hi ha una altra cosa que no s'ha dit aquÍ i 
que crec que també l'haurÍem de tenir en compte, que 
és que aquesta llei ha de ser desenrotllada per un regla
mento Aquesta llei, el dia de dema, pot ten ir defectes, 
possiblement gualgue defecte tendra i aguest consell 
assessor a la millar pot pro posar la modificació de la llei 
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o pot pro posar la modificació del reglament o pot proposar 
fin s i tot coses quan es faci el reglamento A posta jo sotmetria 
a la consideració de les Srs. i Srs. Diputats que es pensassin 
si ens convé fer un consell assessor que tengui un pIe, que 
sigui interinsular, evidentment, per a aquestes funcions 
propies del Govern i unes seccions insulars que siguin per a 
les coses propies deIs consells insulars; ja sé que a la millor 
aixo s'hauria d'haver tractat en comissió, la veritat és que no 
n'havíem parlat, en llan~ la idea; si es volgués fer aixo es 
podría interrompre aquest pIe durant deu minuts i es podria 
estudiar fer aquesta fórmula, que seria la fórmula més per
fecta perque els temes que són propis del Govern tendrien 
un pIe i hi hauria unes seccions insulars que podrien tractar 
les coses propies deIs consells insulars i deIs ajuntaments, la 
majoria de les quals són d'aquests. Ara bé, si aixo no s'ac
cepta donarem suport a l'esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Sra Bar
celó, dice usted, con la gracia que le caracteriza, que yo ten
go pocas cosas, es posible, pero usted dice siempre las mis
mas, yo no sé que es más aburrido, si aplicamos lo de la 
gracia, evidentemente salgo con mucha ventaja sobre usted. 

Insiste en el tema de siempre, ustedes son monotemáticos, 
insisten en las competencias de urbanismo y habitabilidad, 
que ya están transferidas a los consells insulares, que hace 
tiempo que los consells insulares las vienen ejecutando, y que 
todas las competencias ejecutivas de esta ley se transfieren a 
los consells insulares desde la potestad sancionadora hasta 
cualquiera otra que se contemple aquí, en la ley. No insista, 
por tanto, no sea pertinaz, en el error, por favor. 

Quiero reiterarle, por otra parte, los argumentos que 
nuevamente ha dicho. Yo le vaya leer el apartado segundo 
del proyecto, del dictamen de la comisión, que dice: liLas 
funciones serán de colaboración, asesoramiento, informaci
ón, propuesta de criterios y fomento de la accesibilidad ", Y 
ustedes dicen 10 siguiente: "Les sev~s funcions seran de aseso
ramiento, información, propuesta de criterios y fomento de 
la accesibilidad ", se les ha perdido una por el camino, la 
función de colaboración, que es importantísima, se les ha 
perdido por el camino; por tanto, su enmienda es restrictiva 
respecto al texto del dictamen. 

Por último, no insistan más en el tema de la participa
ción. Este gobierno viene participando con las asociaciones 
desde hace mucho tiempo, porque el proyecto llegó aquí 
prácticamente consensuado entre las asociaciones y el Go
bierno, no hace falta ningún acicate de ustedes para que el 
Gobierno colabore, ya lo hace per se, no insistan, por favor, 
en ese tema, porque ya lo hace el Gobierno desde hace tiem
po. Nada más, Sr. Presidente, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Vull fer l'observació que el Sr. 
Pascual ha fet una pro posta de transacció. Ates que per 
admetre una transacció a tramit en aquesta fase, en la 
qual ens trobam, hi ha d'haver unanimitat per part de 
tots els grups, en deduesc que aquesta no és possible; en 
conseqüencia, passarem a la votació. 

Votarem en aquests moments l'esmena 1808 a l'arti
ele 49. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Un. 

26 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. En con
seqüencia, queda rebutjada l'Esmena 1808. 

Passarem ara a la votació de l'article 49 del dictamen. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

29 vots a favor, 24 en contra, 3 abstencions. Queda 
aprovat l'article 49 del dictamen. 

Passarem ara al debat global sobre les esmenes man
tengudes amb la denominació de foment, que són la 
1853, del Grup PSM i EEM, la 1809, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, 1810 i 1812 també del mateix 
grupo Té la paraula pel Grup PSM i EEM la Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gnkies, Sr. President. Aquesta esmena d'addició la 
va presentar el Grup PSM i EEM perque considera 
imprescindible l'ajuda tecnica i económica als ens locals 
i les entitats privades per aconseguir els objectius d'ade
quació deIs espais urbans i edificis públics en el contin
gut d'aquesta llei. 

Proposam la creació d 'uns fons destinats a subvencio
nar la supressió de barreres arquitectóniques, que es 
dividirien en dues meitats: una meitat per subvencionar 
programes específics elaborats per ens locals per a la 
supressió de barreres arquitectoniques, que estaríen 
integrats per un inventari d'espais, edificis, locals i mit
jans de transport, que hagin de ser objecte d'adaptació; 
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també s'haura de fixar un ordre de prioritats i unes fases 
d'execució d'aquest pla. L'altra meitat aniria destinada a 
subvencionar entitats privades i particulars que volguessin 
col·laborar o que volguessin suprimir les barreres arquitecto
niques dins els seus edificis. 

El volum d'obra i adaptació deIs vehicles que en su posa
ria l'adequació a la present llei és suficientment important 
com perque el Consell de Govern adopti les mesures econo
miques pertinents per fomentar els canvis necessaris i que les 
obres es facin amb la major celeritat possible. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, Sr. Obrador, té la paraula. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Som en un moment 
important, com s'ha vengut ressaltant durant tot aquest de
bat, en que aprovarem una llei que representa una regularit
zació de la vida ciutadana de la nostra comunitat, superar 
una mancan<;a en una qüestió fonamental per a la conviven
cia ciutadana, que són els drets, i ha feim davant un proble
ma concret que són aquells ciutadans que estan afectats per 
disminucions o per mobilitat reduida. Per tant, estam par
lant d'uns coHectius, deIs quals diríem que tenen una limita
ció concreta, als quals pretenem donar-los una resposta con
creta perque siguin ciutadans de pIe dret. Aquesta res posta 
concreta és la de facilitar l'accés a l'entorn urba, als edificis 
i als mitjans de transporto 

Pero, evidentment, com que és una qüestió fonamental 
dins un estat democratic i modern consolidar el dret de tots 
els ciutadans, ho hem de fer -entenem nosaltres- per dos 
motius fonamentals i un més que en diríem d'ocasionalitat. 
Un fet fonamental és per a la dignitat propia de les instituci
ons; les institucions de govern, les institucions parlamentari
es, les institucions administratives i locals es veuen obligades 
afer realitat aquesta igualtat dins unes limitacions. Histori
cament la societat moderna ha vengut superant aquestes 
limitacions diferenciades, pero que sempre provenen d 'una 
desigualtat que moltes vegades es vol tractar d'una manera 
igualitaria davant la llei. Aquesta llei pretén, per tant, tractar 
de manera desigual persones que no són iguals. 

Una segona qüestió fonamental és per consolidar la digni
tat d'una societat que sent que aquells que sofreixen una 
limitació del tipus que sigui no són limitats o són marginats 
com un castig de Déu, sinó que són integrats dins la societat 
í que realment, des d'aquesta integració ... 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Obrador, le ruego que se ciña a la cuestión, a la 
enmienda que se está debatiendo. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sra. Presidenta, intentava explicar després els motius 
d'aquesta esmena. 

Per tant, entenem -i hem cenyiré a l'esmena con
creta- que inclusivament, i aquí abreujava el tema, a un 
tema fonamental, que és que per a la societat en que 
ens trobam, una societat oberta a tota la coHectivitat, hi 
ha un element més que ens fa ser més solidaris si hi cap 
i més delicats a l'hora de tocar aquest tema, és que som 
una societat oberta al turisme, als visitants. Avui, un 
signe d'aquesta modernitat i d'integració és, evi
dentment, la igualtat i la supressió de barreres arquitec
toniques. 

És per aixo que la nostra esmena -i aquí entr en el 
tema- pretén fer d'aquesta llei no una llei d'intencions, 
sinó una llei efica<;, una llei que en si mateixa es plan
tegi donar solucions i resposta a aquestes necessitats. 
Suprimir les barreres arquitectoniques, millorar l'acce
sibilitat de l'entorn urba deis edificis i deIs mitjans de 
transport és per a nosaltres un tema d'eficacia adminis
trativa. Com dic, a tota societat, l'eficacia administrativa 
prové també deIs recursos que hi dedicam; per aixo 
demanam que aquesta llei contempli un títol a més del 
que ja té, un títol de foment, i aquest títol de foment 
significa comprometre les institucions i el Govern a 
elaborar uns programes concrets d'actuacions i a dotar
los anualment de recursos suficients perque aquest pro
grama es realitzi. Si deixam una llei en mans de la bona 
voluntat, de les bones intencions, realment no haurem 
fet una !lei efica<;, haurem fet una llei que ens haura 
satisfet aquí, als parlamentaris, pero no tendrem en cap 
moment la seguretat, l'afirmació, que aquest dret és 
respectat a través de la dotació adequada deIs recursos 
que hi hem d'aplicar. 

Precisament presentam tres esmenes. Una d'e!les 
tendent a crear aquesta solidaritat, que crei un fons que 
es distribueixi en tres ter~os, dos ter<;os per a totes les 
administracions públiques i que, per tant, estigui en fun
ció d'ajudar aquells plans d'ajuntaments, consells i la 
propia comunitat dins els seus edificis i dins aquests 
accessos que ha de millorar perque tengui uns recursos 
en base a programes concrets, per tant, no a teories i a 
vegades abones paraules o usos partidaris o partidistes 
d'aquests mateixos recursos, a resoldre aquest element 
importantíssim per a la nostra comunitat que són les 
barreres arquitectoniques. 

En presentam una altra que precisament, per refor
<;ar aquesta, és suprimir aquell apartat on soIs es marca, 
dins la !lei, que sera per a les propies instal-lacions o 
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edificis de la Comunitat Autónoma; entenem que aquí hi ha 
d'haver una solidaritat programada, una solidaritat entre 
totes les institucions per dur a ter me aquest objectiu. 

La tercera esmena que presentam és precisament crear 
aquest títol, un títol nou de foment. Entenem que tata la 
bona voluntat que vulguem posar en l'aprovació d'una llei ha 
cl'estar manifestada i aclarida i, per tant, entenem que la 
nostra esmena, la nostra pro posta d'addició d'aquest títol, 
és ... , demanaríem a tots els Srs. i Sres. Diputats d 'aquest 
Parlament que la votassin a favor perque entenem que així 
al manco no sois dictaminam una llei, sinó que deim també 
que aquesta llei ha d'estar dotada suficientment i ha d'estar 
programada la seva actuació des de l'inici, des de l'impuls, de 
la propia llei que aprovarem avui. Moltes gracies, Srs. Dipu
tats. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo pens que és just que 
s'aprovi aquesta esmena perque, aquesta llei, si té en el futur 
un problema sera el de la seva aplicació. Ja he parlat abans 
deIs plans generals que vendran, que s'hauran d'ajustar a 
aquesta llei i que s'haura de veure si es compleixen les seves 
determinacions; peró a part d'aixo hi ha d'haver una inver
sió, una inversió en el sector públic, en els ajuntaments, en 
la Comunitat Autónoma, en els consells insulars, en els edifi
cis de l'Administració de l'Estat, a dins les obres d'urbanitza
ció, i per a aixó, si no hi ha doblers, no hi ha aplicació d'a
questa \lei. A posta jo pens que la referencia a dir que la Llei 
de pressuposts de la Comunitat Autónoma ha de contemplar 
una partida respecte a aixo no és absolutament just, també 
em pareix bé que hi hagi una part per a les associacions i 
una altra part per a les obres públiques. 

Per tant, donarem suport a aquestes esmenes perque 
pensam que és la declaració de bona voluntat de l'aplicació 
d'aquesta llei, i anunciar que, evidentment, si no s'aproven 
aquestes esmenes, en els pressupo~ts de la Comunitat Autó
noma per a 1994 ens veurem i hi 'presentarem la correspo
nent partida per a l'aplicació d'aquesta lleí. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Vamos a 
comenzar por el inicio de la lectura de lo que dicen la dispo-

f'?( sición transitoria primera, apartados dos y tres, y haré esta 

% 

lectura porque me sorprende que miembros que no han 
estado en la ponencia y que por tanto desconocen el 
procedimiento de una ponencia que ha sido larguísima 
salgan aquÍ a explicar cosas de las cuales quedamos un 
poco sorprendidos. 

Dice así el apartado segundo de la disposición transi
toria primera: liLa Comunidad Autónoma reservará 
anualmente en sus presupuestos una partida de inversi
ón para la supresión de barreras arquitectónicas en 
espacios, instalaciones, edificios o medios de transporte 
de los cuales tenga la titularidad o de los cuales haga 
uso." Ustedes se la quieren cargar, ustedes tienen una 
enmienda para suprimir esta disposición. 

Dice el apartado tercero: liLas ayuntamientos elabo
rarán planes especiales de actuación con el objeto de 
adaptar progresivamente las vías públicas, los parques, 
los jardines y el resto de los espacios de uso público. 
Con esta finalidad los presupuestos generales de la enti
dad local contendrán las asignaciones necesarias para 
financiar las actuaciones citadas." Para mayor abunda
miento para los que conocemos este campo, porque es 
parte de nuestra profesión, y hemos leído muchísimo, 
podemos decir también que la Lismi (Ley de integración 
de los disminuidos) también tiene preceptos muy con
cretos que obligan a los ayuntamientos a actuaciones 
claras. Y decía en mi intervención que ya algunos se 
habían movido, algunos ayuntamientos, afortunadamen
te, poco a poco, porque es un proceso lento, es un pro
ceso que necesita mucha aportación de medios económi
cos, ayuntamientos han hecho adaptaciones en transpor
tes, han hecho adaptaciones en vías públicas, en jardi
nes, etc.; con toda seguridad no estamos de acuerdo en 
que eso sea suficiente, con toda seguridad. 

Nos dice el portavoz del Grupo SOCIALISTA que 
sus medidas de fomento son excepcionales y son de 
mucho interés, ha citado otras cuestiones de comprome
ter a las instituciones para que elaboren programas, yo 
creo que era un discurso que tenía aquí escrito y que 
no tiene nada que ver con las enmiendas, pero están 
comprometiendo a las instituciones. Estos apartados dos 
y tres comprometen a las instituciones y la Administra
ción del Estado, en la parte que le compete, también le 
afecta la normativa de carácter estatal, que en muchos 
aspectos es básica. 

Por tanto, todo lo que dice, creo que no viene a 
cuento, ya contiene la ley medidas de fomento, que 
ustedes quieran precisar esas cuestiones de una u otra 
forma son cuestiones más discutibles, pero nos parece 
que las enmiendas no pueden aceptarse porque ya se 
hace con bastante precisión en el texto que aprobó la 
comisión ( ... ). Muchas gracias, Sr. Presidente. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. En torn de replica, en primer lIoc, Sra. 
Vadell, té la paraula. 

LA SRA V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Només per marcar la diferencia 
d'alIo que la disposició transitoria primera entenem que diu 
com a mesura de foment i el que nosaltres presentam com a 
esmena. La disposició transitoria que ha esmentat el Sr. Jaén 
només diu que reservara anualment en el seu pressupost una 
partida d'inversió per a la supressió de barreres arquitecto
niques i espais en espais, instal'lacions, edificis o mitjans de 
transport deis quals en tengui la titularitat o deis quals en 
faci ús. Nosaltres, endemés, proposam que també les entitats 
privades han de ser subvencionad es perque totes les persones 
no utilitzen només espais públics o de titularitat de la Co
munitat Autonoma, sinó que, les entitats privades, les utilit
zen quasi molt més que el que són els edificis públics. No
sal tres pensam que aquesta esmena s'hauria de mantenir i 
quasi quasi confiam que s'hi pensin i que la tenguin en 
compte. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sra. VadelI. Sr. Obrador, té la paraula. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sr. Jaén, la ponencia ha fet la seva feina i ens ha dut, a 
través del treball de comissió, un document que avui deba
temo Nosaltres tornam a a110 mateix, voste té la virtut a 
vegades de capgirar les paraules, en aquest moment o no ens 
ha entes quan li ho explicavem o simplement ho ha fet per 
ignorancia. 

En primer lloc, nosaltres deim suprimir el dos de la tran
sitoria primera perque es redueix a dir que cadascú que 
pagui a110 que és seu i nosaltres entenem que en un tema tan 
important, sobre el qual aprovam una llei, tots hem de pagar 
el de tots i que, per tant, és necessari fer uns programes de 
prioritats des de la propia comunitat, que aporti els seus 
recursos independentment que la Lismi assenyali a cada 
institució el que ha d'aportar, pero evidentment és necessari 
fer un programa de prioritats, si es vol ser efica<5, i sobretot 
de dotació de recursos de tota aquesta comunitat, perque 
molts deIs ajuntaments que hauran d'abordar aquests temes, 
que són costosos, ni tenen recursos ni tenen possibilitats. 

En segon lloc, com ja ha dit la Sra. Vadell, nosaltres tam
bé deiem en la proposta que un ter<;: d'aquest fans ha d'anar 
a entitats privades també per facilitar que adeqüin les seves 
instaHacions, els seus edificis, a eliminació de barreres arqui
tectoniques. 

Per tant, no es tracta aquí de dir qui és que aporta més 
o menys, es tracta de dir que aquesta llei, que és una llei de 
la Comunitat i que, per tant, és una llei amb la qual la Co-

munitat, amb el conjunt de tots els ciutadans d'aquesta 
comunitat, es compromet, també, si vol que sigui efica<;:, 
si no vol fer una llei d'intencions, també s'ha de com
prometre a aportar anualment aquells recursos necessa
ris perque aquest pla de prioritats es faci efica<;: i efectiu; 
si no, tal volta, ens quedarem tots satisfets d'haver apro
vat un document, una lletra, pero després no serem 
capa<50s de dur-lo a la pnlctica. Li advertesc que a mi no 
em fa ningú els discursos, Sr. Jaén, tal va Ita els hi deuen 
fer, a voste. A més, li vull dir que el que hem expressat 
aquí és una voluntat amb la qua! creim que tots estam 
d'acord, el que passa és que moltes vegades es vol conti
nuar utilitzant els criteris clientelistes i arbitraris a I'hora 
de donar aquestes ajudes, per aixo mai en aquest Parla
ment no s'ha pogut aprovar cap pla, cap realitat, que 
signifiqui un control i una aportació de despeses que no 
estiguin en mans exclusives del propi Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Obrador. En tom de contrareplica, Sr. 
Jaén, té la paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Cuando venía, y con premu
ra, desde Menorca, por circunstancias que ignoraba, al 
llegar aquí me recibieron con esta buena nueva de ade
lantar el debate, pensaba que si era cosa de coser y can
tar, como se dice en castellano castizo; una ley consen
suada que -reitero- el grupo que apoya al Gobierno ha 
intentado, hasta los últimos extremos, llegar a un acuer
do en todo, que ha aceptado más del 90% de las enmi
endas, yo no sé si será esto un récord, me atrevo a decir 
que en muchos parlamentos estas cotas en un proyecto 
de complejidad, yo creo que acusada, con una ponencia 
formada por técnicos eminentemente, entre los cuales 
yo no me incluyo, cito otras personas que tienen for
mación técnica que nos han ayudado muchísimo. Yo 
creo que ahora, este momento, no es preciso para que se 
empañe este consenso que el Sr. Obrador parece que 
ahora aquí intenta hacer; por tanto, lamento su inter
vención. 

Sí que quiero reiterar lo que antes decía, que se 
contemplan medidas de fomento en el proyecto, en el 
texto, en la disposición transitoria, apartados dos y tres, 
en la Lismi, que antes comentábamos, del 82, en los 
artículos 38.4 i 56, en la Ley de acción social y, además, 
cuando usted nos habla de programa de prioridades, yo 
ya tengo que decirle que lea la disposición adicional 
segunda, que reza así: "En un término de un año las 
administraciones públicas elaborará un catálogo de 
espacios y edificios de su titularidad pendiente de la 
actuación, que será remitido al consejo asesor" etc., 
11 para la supresión de barreras arquitectónicas. 11 Yo creo 
que aquí hablar de planes no procede porque no es el 
término adecuado. 

.. ------------------------------------....................... ~ 
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Por última cuestión, y una vez más, yo creo que lo que 
sucede es que se cumple el aforismo de que la ignorancia es 
muy atrevida y usted lo pone aquí hoy de manifiesto. Mu
chas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. 

Procedirem en aquest moment a la votació de les esmenes 
1809, 1810 i 1853. 

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

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Sr. President?, per una qüestió d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sra. Vadell? 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

La 1853, esta votada? 

EL SR. PRESIDENT: 

Sera votada en el seu apartat en el moment corresponent, 
S~a. Vadell. 

És a dir, en aquest moment es voten 1809, 1810 i 1853, 
conjuntament. 

Srs. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes tres es
menes, es volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

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

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

27 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades les esmenes 1809, 1810'i 1853. 

La disposició addicional primera ha quedat en aquest 
moment sense contingut. Per altra part, en la disposició 
addicional sega na hi ha l'esmena 1818, que se sotmetra a 
votació. 

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

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

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

27 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada l'esmena 1818. 

Passam ara a la votació de la disposició addicional 
segona tal com ve del text del dictamen de la comissió. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden 
seure. 

29 vots a favor, 24 en contra, 3 abstencions. Queda 
aprovada la disposició addicional segona tal com ve del 
text del dictamen. 

A les disposicions addicionals tercera i quarta, no s'hi 
mantenen esmenes; en conseqüencia, entenc que es 
poden considerar aprovades per assentiment? Queden 
aprovades, ido, per assentiment. 

Passarem ara a les esmenes d'addició de noves dis
posicions addicionals, on veurem la 1856 i 1857, del 
Grup Parlamentari PSM i EEM. Té la paraula la Sra. 
Vadell. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Aqueixes dues esmenes d'ad
dició es refereixen a donar facilitats als treballadors amb 
mobilitat redui"da per a la seva integració laboral a 
empreses de qualsevol ambit; els mitjans de transport hi 
són importantíssims i aquelles empreses que en tenguin, 
de propi, hauran de garantir l'accessibilitat del personal 
als mitjans de transport, sigui la que sigui la limitació de 
les persones que hi treballin. 

L'altra esmena, també d'addició, afegeix que el Go
vem de les Illes Balears ajudara a l'adaptació de les 
empreses que ho so¡'¡icitin per eliminar qualsevol tipus 
d 'impediment per a treballadors amb limitacions per tal 
de garantir la seva integració laboral. 

Aqueixes dues esmenes creim que són importantís
simes per garantir la igualtat d'oportunitats entre totes 
les persones. Nosaltres les manteníem amb l'esperan<5a 
que se'ns acceptassin perque completen moltíssim 
aquesta llei i entenem que s'haurien d'aprovar per la 
importancia que tenen, sobretot de donar compliment 
a l'objectiu de la llei, que és la integració total de tot el 
col·lectiu de persones. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Grups que volen intervenir en 
tom a favor o en contra? Sr. Pascual, té la paraula. 
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EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La nostra postura 
sera d'abstenció a aquestes esmenes perque consideram que 
el Govern que insti les empreses que disposen de transport 
propi, vull dir, aixo d'instar una empresa privada, conside
ram que no té sentit; o s'obliga a fer unes coses o no s'hi 
obliga, pero instar és una cosa que sona una mica estrany en 
una llei. La bona voluntat hi és , en aquestes esmenes, pero 
aixo és una cosa que no té viabilitat i, per tant, ens absten
drem. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Més intervencions? Sr. Jaén té la 
paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente. Quiero compar
tir el argumento expuesto por el portavoz del Grupo MIXTO 
y quiero añadir alguna cuestión más, y es que la relación de 
esta disposición adicional tercera se formula, en su aspecto 
lógico, si A, entonces B; es decir, si hemos de facilitar la 
integración laboral, entonces tal. Bueno, yo creo que la in
tegración laboral se facilita de otras muchas manera, este 
Gobierno, a través de empresas que ustedes bien conocen, 
entre ellas Coral Balear, viene participando y actuando en el 
campo de la integración laboral. 

Nos parece que con las medidas que ya hay contempladas 
en el proyecto de ley, que hoy afortunadamente creo que 
podemos aprobar, son suficientes, sin perjuicio de que en su 
momento el Gobierno, por vía reglamentaria, como a ha ido 
haciendo la Conselleria de Transportes en otros temas de 
adaptación de vehículos, continúe haciendo una política de 
ayuda y subvenciones para esta adaptación. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Vol replicar, Sra. Vadell? Si no hi ha 
més intervencions, passarem a la votació de les esmenes 1856 
i 1857, del Grup PSM i EEM. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden seure. 

5 vots a favor, 29 en contra, 21 abstencions. Queden re
butjades les esmenes 1856 i 1857. 

Passarem al debat de les esmenes 1816 i 1817, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. Té la paraula el Sr. Obrador. 

EL SR. OBRADOR 1 MORA TINOS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Les dues esmenes 
d'addició, que presentam com a dues disposicions addici
onals, pretenen donar eficacia a la llei que aprovarem 
avui. Evidentment, agafant les paraules que deiem 
abans, creim que és una llei que s'ha consensuat en gran 
part, i ha hem de dir aquÍ; nosaltres hem cregut que 
amb les nostres 30 es menes que presentarem a la llei 
aportavem un enriquiment a la llei, i en aquest moment 
ho volem fer també amb aquestes dues addicionals. 

Una pretén que es creí: un pla de control, per tant, 
un control sobre l'eficacia de I'aplicació de la propia llei 
des deIs consells insulars, perque entenem que és una 
llei que és difícil d'aplicar, és complicada i moltes vega
des no esta ni a l'abast de les institucions, a l'hora, per 
exemple, de tra<;ar temes urbanístics, temes d'accessibi
litat aIs edificis i llocs públics. Per aixo entenem que 
aquesta comissió permetria revisar constantment l'apli
cació d'aquesta llei. 

Una segona esmena, disposició addicional, pretén 
instar o estimular la creació d'unes campanyes informa
tives; moItes vegades, els ciutadans, és necessari que 
entenguin i que creln una consciencia davant aquest fet, 
igualitaria, aquest fet de justícia, que és el respecte a les 
barreres arquitectoniques. Em referesc sobretot que 
moltes vegades, per aquesta ignorancia, aquelles inversi
ons públiques que s'han fet són interrompudes per 
aquella moto mal aparcada, per aquell cotxe mal aparcat, 
per la manca de consciencia deIs ciutadans davant el fet 
d'aquesta necessaria iguaItat democratica de tots aquells 
que sofreixen una disminució o una limitació. 

En certa ocasió, ho recordaré aquí perque hi són els 
presents, en assistir a una reunió a casa d'uns disminu
ltS físics, per tant amb unes limitacions físiques, em 
comentaven com, moltes vegades, després d'haver inten
tat tots els recursos necessaris, un cotxe mal aparcat no 
permetia passar una cadira de rodes per accedir a ca 
seva. 

Jo crec que la consciencia social davant aquesta llei 
és tan important que valdria la pena que aquesta esmena 
d'addició s'aprovas, perque l'únic que pretén és fer que 
una llei no sigui -insistesc- un tractat de bones intenci
ons, sinó que sigui una llei efica<; per resoldre un pro
blema fonamental d'igualtat democratica en aquesta 
comunitat; entenem que valdria la pena admetre-la, 
creim que no hi ha obstacles per no fer-ho, i instar els 
consells insulars a aquestes campanyes necessaries per a 
la sensibilització ciutadana de tota la societat davant un 
problema tan delicat com és la integració social deIs 
disminults psíquics, físics i sensorials. MoItes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Obrador. Grups que volen intervenir en torn 
a favor o en contra? Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Per anunciar l'absten
ció a l'esmena 1816, perque endemés entenem que aquesta 
esmena hauria de considerar-se decaiguda o almanco, en 
aquests moments, no té massa logica que una vegada que 
s'ha aprovat, malauradament, que el consell assessor depen
gui del Govern i que no depengui deis consells insulars, que 
ara els consells insulars estableixin un pla de control, jo no 
entenc massa la incardinació d' aquesta figura dins l' entramat 
de la llei. 

Per tant, jo pens que aquest control s'hauria de fer a tra
vés de les associacions, o sigui, les associacions són les més 
interessades afer aquest control, tenen el consell assessor, 
no? Per tant, no acab de veure aquesta disposició addicional, 
que diu que els consells insulars han de fer aquest pla de 
control. En canvi sí que donarem suport a l'esmena 1817, 
perque les campanyes informatives i educatives pensam que 
són necessaries, per tant, es defensa amb els propis termes; 
hi donarem suporto 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Creo que el Sr. Pascual, con el 
permiso de la presidencia, está bastante acertado al proponer 
que es una enmienda que tiene poco sentido el discutirla. No 
obstante, tengo que decir que ya el artículo 49, cuando se 
refiere al Consejo Asesor para la Mejora de la Accesibilidad 
y de la Supresión de Barreras Arquitectónicas, contempla 
algunos aspectos. Pero, ¿qué dice esta enmienda?, que los 
consejos insulares establecerán un plan de control sobre la 
supresión de barreras arquitectónicas en el ámbito de sus 
competencias. Técnicamente, Sr. Obrador, existen cuatro 
tipos de barreras: las barreras urb3nísticas, las barreras en la 
edificación, las barreras en la com~nicación -que es la que a 
veces tenemos algunos grupos parlamentarios- y las barreras 
del transporte. 

La aceptación de esta enmienda que ustedes presentan 
aquÍ sería hacer, en todo caso, un plan cojo, cojo porque le 
faltaría alguna referencia a otras barreras, porque usted 
solamente recoge las barreras arquitectónicas, eso en primer 
lugar. 

En segundo lugar, yo creo que la razón de que se aborde 
lo del consejo es que allí puede haber una perspectiva plu
ridisciplinar y, desde luego, de muchas administraciones que 
participen en este consejo. Nos parece que es mucho más 
apropiada la redacción que mantiene el proyecto que no la 

sustitución que ustedes proponen. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. En torn de replica, Sr. Obrador, 
té la paraula, 

EL SR. OBRADOR 1 MORA TINOS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Només per aclarir 
una cosa, són dues esmenes d 'addició , per tant, no Sll

primeixen cap altra pro posta que hi hagi en el texto Per 
tant, entenem que és una addició més i ens reafirmar en 
elles perque entenem que són els consells insulars els 
adients per a aquest tipus de campanya. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gd.cies, Sr. Obrador. Més intervencions? Passarem, 
ido, a la votació de les esmenes, es fara votació per 
separat de la 1816 i de la 1817. 

Votació en primer lloc de l'esmena 1816. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 29 en contra, 3 abstencions. Queda 
rebutjada l'esmena 1816. 

Passam a la votació de l'esmena 1817. 

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

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

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

27 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada l'esmena 1817. 

Passam a la disposició transitoria primera, on es 
manten en les esmenes següents: la 1898, del Grup Par
lamentari MIXT, la 1855, del Grup PSM i EEM, i les 
1811 i 1814, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Per fer la defensa de la del Grup Parlamentari MIXT, 
té la paraula el Sr. Pascual. 
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EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Estam una vegada més 
davant l'aplicació d'aquesta llei i la disposició transitoria 
primera diu que en un ter mini no superior a quinze anys s'hi 
hauran d'adequar, a la llei present, els següents espais i edifi
cis constrults o projectats abans que aquesta comenci a vigir: 
carrers, parcs, jardins, edificis d 'accés al públic, tant de titu
laritat pública com de titularitat privada. 

Bé, jo diria aquí aquella frase : "Muy largo me lo fiais , 
amigo Sancho ", i demanam que en comptes que s'hi adeqüin 
en quinze anys, s'hi adeqüin, en un termini més curt. O 
sigui, nosaltres comprenem que val molts de doblers l'ade
quació de tots els edificis de titularitat pública o privada, 
pero d'ús públic, d'accés al públic, a la llei que avui debatem 
i aprovam, pero que quinze anys ho trobam una mica massa 
i proposam que els quinze anys es redueixin a dotze; aguest 
és el contrapunt de l'esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup PSM i EEM, per defensar 
la seva esmena, té la J2glraula la Sra. Vadell. 

-iR t\ \/J) O e &l--
Sí, gnkies, Sr. President. Aquesta esmena també esta 

dirigida a mirar de transaccionar o a mirar de corregir aquest 
termini, que el consideram excessívament llarg; el termini 
d'adequació a la present llei d'edificis constrults o projectats 
ens sembla exageradament llarg. Les persones amb qualsevol 
tipus de disminució tenen dret que tots els estaments públics 
i privats facin un esfor~ per assegurar l'accessibilitat i la 
utilització deis espais públics i permetre l'eliminació de bar
re res arquitectoniques en un curt termini. Quinze anys és 
quasi una eternitat, si no, que ho preguntin a qualsevol deis 
convidats que avui ens acompanyen. No pretenem que de 
cop tot quedi resolt, pero ens sembla que en certa manera és 
abusar de la paciencia i bona voluntat d'aqueixes persones 
que, des de fa tants d 'anys, gairebé des de sempre, han patit 
ciutats i edificis que no els han tengut presents. 

La pro posta del Grup PSM i EEM seria la de reduir i 
escalonar els terminis segons el grau d'utilització deis edificis, 
els dividiríem en quatre apartats: Als edificis públics de ser
veis sanitaris, socioculturals i educatíus, el termini d'adequa
ció no sería superior a tres anys; altres edificis públics, cinc 
anys; vies públiques, també un terminí no superior a cinc 
anys i per a aquells altres edificis d'accés al públic pero de 
titularitat privada un termini no superior a deu anys. El cost 
economic, ho sabem, és un factor a tenir molt en compte, 
pero també pensam que el factor huma és molt més impor
tanto Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadel!. Pel Grup SOCIALISTA, per defen
sar les seves esmenes, té la paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Srs. Diputats, Sres. Diputades. 
També creim, des del Grup SOCIALISTA, que quinze 
anys són massa anys per tirar endavant I'adaptació i 
l'accessibilitat de les nostres ciutats. Creim que són 
necessaris períodes de temps curts i proporcionats a 
aguell que és I'objecte d'adaptació; no totes les adapta
cions tenen els mateixos costos ni tenen les mateixes 
dificultats. Per tant, creim que podem facilitar perfecta
ment l'entrada en vigor de la llei i, per tant, I'adaptació 
gradual en el temps, segons el cost, i avan<;ar en anys. 

Per a<;o proposam que per adaptar els carrers, parcs, 
jardins, places i espais públics, sigui suficient un període 
no superior a sis anys; per a edificis d'accés al públic de 
titularitat pública, un termini no superior a vuit anys i 
per als edificis d'accés al públic de titularitat privada, un 
període en un termini no superior a deu anys. 

Aquesta creim que és una proposta raonada, possible 
i un poc més nlpida per la qual cosa els demanam que 
la tenguin en consideració i l'aprovin. 

Pero sobretot ens interessa també que sigui aprovada 
l'esmena 1814. Amb aquesta esmena ens referim a tot el 
que són les excepcions al compliment de la !lei, excepci
ons que al Govern li agraden molt i on sempre intenta 
incloure un nivell de discrecionalitat característic, és a 
dir, el Grup SOCIALISTA creim que les úniques excep
cions a no complir la llei són les que vénen motivades 
per motius de caracter historico-artístic, resol tes pels 
consells insulars previ informe deis consells d'accessibili
tat i esborrar, per tant, del text proposat pel Govern tot 
el que pot donar lloc afer parts i quarts des del Govern, 
que són els motius d'impossibilitat material o el típic 
"altres raons ll

; altres raons no explicades, que no sabem 
quines són i que, senzillament, són el típic calaix de 
sastre on tot cap. Si les hi trobam o no depen de qui les 
cerca o demana. Per tant, creim molt més just que les 
motivacions per exempcions de la Ilei siguin ben concre
tes, sense possibilitat de fer una porta de darrera per 
sortir del compliment de la Llei. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Grup PP-UM, Sr. Jaén, té la 
paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. En 
temas de plazos, todos tenemos razones y argumentos 
para defender unos u otros. Yo tengo que decir que los 
límites temporales, el límite temporal que se establece 
en el proyecto es un límite temporal europeo, en nor
mativa comparada así aparece; yendo al más cercano a 
nuestra comunidad, a la Comunidad catalana, a la Gene
ralitat, también establece un período de quince años. 
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Yo creo que desde la oportunidad se pueden defender otros 
plazoS, pero desde la responsabilidad se tiene que ofrecer 
este otro que aparece aquí en el proyecto. 

En cuanto a la enmienda específica que la diputada por
tavoz del Grupo SOCIALISTA defendía, de las exenciones 
por carácter histórico-artístico, yo creo que además de la 
diferencia ya harto discutida respecto a los consells insulares, 
en la que no me detendré, puede haber otras razones que 
aconsejen esa exención, ya lo creo que sí, no faltaría más. 
Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Valen replicar a la intervenció del Sr. 
Jaén? Sra. Barceló, té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Segurament hi pot haver altres raons que motivin 
exempcions al compliment de la llei, pero aquí tampoc el Sr. 
Jaén no ens ha explicat quines són. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Vol contrareplicar, Sr. Jaén? Té la 
paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Hay que leer el apartado cuatro, 
lo que dice el apartado cuatro; las que procedan porque sea 
de sustancia referirse a ellas. 

Usted piensa que este Gobierno es un gobierno cualqui
era, que toma las decisiones sin meditarlas y sin referirse a 
temas específicos que son sustanciales en un proyecto, ya 
solamente faltaría esto. Por tanto, lea usted lo que dice el 
apartado cuatro, lo dice bien claramente, que puede haber 
otras razones que aconsejen esa exención y no solamente las 
de carácter histórico-artístico. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
" 

Gnlcies, Sr. Jaén. Passarem a la votació de les esmenes. 
Votarem en primer lloc la 1898, del Grup Parlamentari 
MIXT. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden seure. 

3 vots a favor, 29 en contra, 24 abstencions. Queda re
butjada l'esmena 1898. 

Passam a la votació de l'esmena 1855, del Grup PSM 
iEEM. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden 
seure. 

5 vots a favor, 29 en contra, 23 abstencions. Queda 
rebutjada l'esmena 1855, del Grup PSM i EEM. 

Passam a la votació de les esmenes 1811, 1812 i 1814, 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Sr. President, si fas possible, ens agradaria votar per 
separat la 1814. 

EL SR. PRESIDENT: 

Ha vol tornar a repetir? 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

A la 1814, vot per separat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadel!. SÍ, Sr. Pascual? 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Nosaltres també demanarÍem votació separada a la 
1812 i demanarÍem al Grup Parlamentari SOCIALISTA 
que la retiri, perque així com esta... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pascual, no estam en debat en aquest moment; 
voste pot demanar que hi hagi votació per separat pero 
res més. gracies, Sr. Pascua!. 

Votarem, ido, en primer lloc, la 1811, del Grup Par
lamentari SOCIALISTA. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden 
seure . 
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18 vots a favor, 29 en contra, 8 abstencions. Queda re
butjada l'esmena 1811. 

Passam a la votació de l'esmena 1812, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

Tornarem a repetir la votació. 

Esmena 1812, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

18 vots a favor, 31 en contra, 5 abstencions. Queda re
butjada l' esmena 1812. 

Passam a la votació de l'esmena 1814, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda re
butjada l'esmena 1814. 

Passam ara a la votació de la disposició transitoria prime
ra, tal com ve del text del dictamen de la comissió. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

29 vots a favor, 23 en contra, 3 abstencions. Queda apro
vada la disposició transitoria primera del dictamen. 

A la disposició transitoria sega na, s'hi manté l'esmena 
1813. Passarem a la votació d'aquesta esmena. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

23 vots a favor, 29 en contra, 3 abstencions. Queda 
rebutjada I'esmena 1813. 

Passam a la votació de la disposició transitoria sego
na del dictamen. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s 'abstenen? 

32 vots a favor, 23 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovada la disposició transitoria segona del dictamen. 

La disposició transitoria tercera ha quedat sense 
contingut i a les disposicions transitories quarta, cinque
na, derogatoria, final primera, final segona i exposició 
de motius no es manten en esmenes. Entenc que a l'ex
posició de motius es manté un vot particular del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, el qual, a causa de les vota
cions, entenc que es considera decaigut. 

Passam a la votació conjunta de les disposicions tran
sitories quarta i cinquena i de les disposicions derogato
ria, final primera i final segona i de l'exposició de mo
tius. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

32 vots a favor, cap en contra, 23 abstencions. Que
den aprovades les disposicions transitories quarta i cin
quena, la derogatoria, disposicions final primera i final 
segona i l'exposició de motius. 

En conseqüencia, queda aprovada la LIei per a la 
millora de l'accessibilitat i de la supressió de les barreres 
arquitectoniques. 
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11.1).- Moció RGE núm. 1568/93, presentada pel Grup 
parlamentad SOCIALISTA, relativa a motivacions i conse· 
qüencies de la falta de dictamen previ del Consell d'Estat 
als reglaments generals aprovats pel Govern en el desplega
ment de lleis, derivada del debat de la InterpeHació RGE 
núm. 1255/93. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al següent punt de I'Ordre del Dia, que correspon 
a la Moció número 1568, presentada pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a motivacions i conseqüencies de la 
falta de dictamen previ del Consell d'Estat als reglaments 
generals aprovats pel Govern en el desplegament de lleis. 
Aquesta moció ve derivada del debat de la InterpeHació 
1255. Té la paraula, pel grup proposant, el Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Demanaria que es fes lectura del 
text de la moció. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"Primer: En el termini de quinze dies el Govern de la 
Comunitat Autonoma lliurara als grups parlamentaris relació 
detallada de tots els reglaments, decrets i disposicions gene
rals que puguin estar afectats per la sentencia del Tribunal 
Constitucional del 26 de novembre de 1992. 

Segon: El Govern de la Comunitat Autonoma, una vega
da constituit el Consell Consultiu de les Illes Balears, dero
gara tots els decrets, reglaments i disposicions generals que 
puguin, en virtut de la sentencia abans esmentada, patir del 
vici de nuHita1. Les noves disposicions que s'hagin de decre
tar per substituir les derogad es compliran tots els requisits 
legals, en especial els del dictamen del Consell Consultiu, 
amb la finalitat de garantir el respecte a les lleis de les quals 
emani. 

Tercer: El Govern de la Comunitat Autonoma, mentre 
no existeixi un Consell Consultiu de les Illes Balears no de
senvolupara reglamentariament cap llei o, en el cas contrari, 
en soHicitara previament dictamen del Consell d 'EstaL" 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Moltes gracies, Sr. Moll; gracies, Sr. President. Sres. i Srs. 
Diputats. La moció que presentam és una conseqüencia 

directa de les argumentacions exposades en el debat de 
la interpeHació. En el primer punt de la moció es de
mana un diagnostic del problema i una informació al 
Parlament deis casos que puguin estar afectats per 
aquesta omissió greu del dictamen del Consell d'Estat. 
En el punt segon es demana la restitució de la normali
tat jurídica. En el punt tercer el compliment a partir 
d'ara de les exigencies de la Llei Organica del Consell 
d'Estat. 

L'article 22.3 de la Llei Organica del Consell d'Estat 
estableix el caracter preceptiu del dictamen d'aquest alt 
organ consultiu per a reglaments o disposicions de ca
racter general que es dictin en execució de lleis. 

L'article 23.2 d'aquesta mateixa llei de 1980 diu que 
el dictamen del Consell d'Estat és preceptiu per a les 
comunitats autonomes en els mateixos casos prevists per 
a l'Estat quan hagin assumit les competencies correspo
nents. Aquest és un article vigent i clarament constituci
onal ja que així ho declara la sentencia de 1992, de 26 
de novembre, del Tribunal Constitucional. 

Aquesta sentencia del Tribunal Constitucional, moIt 
important, estableix clarament i definitivament la possi
bilitat de crear un consell consuItiu autonomic, les ca
racterístiques que ha de tenir i les conseqüencies de 
tenir o no aquest organ consultiu autonomic. 

Diu aquesta sentencia, ja en la part final, que no tan 
sois s'han de reconeixer les competencies de les comuni
tats autonomes per crear, en virtut de les seves potestats 
d'autoorganització, organs consultius propis de les ma
teixes característiques i amb identiques o similars funci
ons que les del Consell d'Estat, sinó que per la mateixa 
raó estima possible constitucionalment la substitució de 
l'informe preceptiu d'aquest últim per als de l'organ 
superior consuItiu autonomic en relació amb l'exercici 
de les competencies de la respectiva comunitat, en tant 
que especialitat derivada de l'organització propia. Con
clou dient: "ÉS necessari afirmar que en tant d'alts or
gans consultius autonomics dotats de les característiques 
d'organització i funcionament que assegurin la seva 
independencia, objectivitat i rigorosa qualificació tecnica 
no existeixin, és a dir, en aquelles comunitats autonomes 
que no comptin amb aquesta especialitat derivada de la 
seva organització propia, les garanties procedimentals 
esmentades exigeixen mantenir la intervenció preceptiva 
del Consell d'Estat en tant que organ al servei de la 
concepció global de 1 , Estat que la Constitució estableix." 

El punt tercer de la nostra moció, que diu que men
tre no hi existeixi un consell consultiu no es desenvolu
para reglamentariament cap llei o, en cas contrari, se'n 
soHicitara dictamen previ del Consell d'Estat, l'únic que 
fa és recollir aquesta obligació indiscutible, indiscutible 
pero incomplida ja que, amb posterioritat inclusivament 
a dia 23 de desembre de 1992, que és la data de publica
ció en el Butlletí Oficial de ['Estat d'aquesta important 
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sentencia del Tribunal Constitucional, el Govern ha dictat 
com a mínim una norma de caracter reglamentari sense 
aquest preceptiu dictamen, i em referesc al Decret 23/1993, 
d'11 de mar~, sobre regulació de capacitat de població als 
instruments de planejament general i sectorial, que es dicta 
en exercici de la potestat reglamentaria normativa en mate
ria d'urbanisme, que correspon al Govern i que realment 
complementa les exigencies de contingut deIs plans generals, 
de les normes subsidiaries i deis plans parcials; per tant, es 
continua incorreguent en I'omissió del dictamen del ConseIl 
d'Estat, inclusivament amb posterioritat a la publicació 
d'aquesta sentencia del Tribunal Constitucional que, real
ment, crec que no deixa lloc a dubtes sobre l'obligació d'a
quest dictamen amb normes reglamentaries, per tant, normes 
de caracter general que desenrotllen lleis. 

Quines són les conseqüencies de l'omissió del dictamen? 
La línia majoritaria de la doctrina i de la jurisprudencia 
considera que l'omissió del dictamen del Consell d 'Estat 
determina la invalidesa del procediment i que aquesta omis
sió és insolucionable i opera, en conseqüencia, la nul·litat de 
la disposició sense que s'hi puguin al·legar, de contrari, raons 
d'economia processal, i així ho diu clarament una de les 
darreres sentencies, la de 1987, quan diu específicament, en 
un cas concret, que tractant-se d'una disposició de caracter 
general i reglamentari s'ha incorregut, en elaborar-la, en un 
vici essencial de procediment en haver-se prescindit del pre
ceptiu dictamen del Consell d'Estat, d'acord amb la dispo
sició 223 de la seva llei organica, que resulta insolucionable 
i determina la seva nul.litat, sense necessitat d'entrar en 
l'examen d'altres defectes formals, etc. També així ho corro
bora la Sala de revisió del Tribunal Suprem l'any 1989 quant 
a la inel-ludible exigencia deis tramits i els radical s efectes 
invalidants de la seva omissió. Per tant estam davant un 
tramit essencial i de caracter insolucionable. 

En aquest sentit va l'apartat segon de la nostra moció, 
que, una vegada constitult el Consell Consultiu, es deroguin 
aquells decrets, reglaments i disposicions general s que, en 
virtut d'aquesta jurisprudencia i d'aquesta sentencia del 
Tribunal Constitucional puguin patir el vici de nul-litat i que 
les noves disposicions se sotmetin al tramit preceptiu d'aqust 
nou creat consell consultiu. 

El Parlament ha d'estar informat sobre les normes de 
caracter general que desenrotllen lleis i reglaments que han 
incomplit les disposicions de la Llei del Consell d'Estat de 
1980 per tal de coneixer l'abast i gravetat del problema que 
aquí tractam. Per aixó el punt primer d'aquesta moció de
mana que en el termini de quinze dies el Govern informi els 
grups parlamentaris sobre reglaments, decrets, disposicions, 
que puguin estat afectats de la sentencia del Tribunal Consti
tucional. 

En resum, estam davant una moció que, davant una actu
ació del Govern, que ha comes unes faltes, uns pecats jurí
dics, per omissió, jurídicament mortals, sense cap dubte, 
perque l'absencia de dictamen consultiu suposa la nul·litat, 
la mortalitat de les normes. Aquesta moció proposa temes 

que tots vostes comprendran perfectament, un examen 
de consciencia en el punt primer i enumeració en veu 
alta de les faltes comeses, que aixó és la informació en 
aquest Parlamento Un punt segon de penediment i com
pliment de la penitencia, que aixó és la restitució deIs 
mals provocats per la mala conducta del Govern, sigui 
la derogació de les normes viciades i nova aprovació 
amb dictamen del Consell Consultiu. 1 un tercer punt, 
un propósit d'esmena -no ho farem més-, de manera 
que cap nou reglament no es faci sense dictamen del 
Consell d'estat o del'Consell Consultiu. 

Per acabar, Sres. i Srs. Diputats. Per valorar la im
portancia d'aquesta intervenció del Consell d'Estat o del 
Consell Consultiu autonómic, que no és un mer entre
banc, que no és un tramit, que no és una acció buro
cratica, els llegiré, per acabar, com die, el que diu el 
Tribunal Constitucional, diu: "La intervenció preceptiva 
d'un órgan consultiu de les característiques del Consell 
d 'Estat, sigui o no vinculant, suposa en determinats 
casos una importantíssima garantia de l'interes general 
i de la legalitat objecül,~a, i a conseqüencia d'aixó, deIs 
drets i legítims interessos deis que són part d'un de
terminat procediment administratiu." Aquesta és la raó 
de fons, Sres. i Srs. Diputats, per la qual nosaltres de
manam avui l'aprovació d'aquesta moció. Moltes graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Pel Grup Parlamentari MIXT, Sr. 
Vidal, té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. No tenia prevista la meya 
intervenció en aquest punt, peró s'ha hagut d'absentar 
el meu company, el Sr. Pascual, tal vegada, a causa 
d'aixó, seré breu, per aixó intervenc des d'aquí. 

Hi ha alguns obstacles -per ser breu-, un d'ells és que 
si llegeix tot el títol de la moció: "Motivacions i conse
qüencies de la falta de dictamen previ del Consell d'Es
tat als reglaments generals aprovats pel Govern en el 
desplegament de lleis"; ja és un poc difícil ser breu, 
peró -és una breu introducció- no he passat precisament 
a la tribuna per una raó també d'equilibri huma i quasi 
en podríem dir ecológic, o sigui, entre l'hemicicle pró
piament dit i la Mesa. 

Per tant, des d'aquí, sí que fixaré la nostra posició, 
ja per dir alguna cosa. Bé, la nostra posició esta raona
da, sera d'abstenció als dos primers punts; sabem, ens 
consta, que en la próxima sessió parlamentaria o la de 
la setmana que ve es veuran ja unes esmenes a la totali
tat a un projecte de llei que hi ha precisament sobre el 
projecte aquest del consell consuItiu. 
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Quant al punt segon que proposen -torn a repetir que 
tant en el primer com en el segon ens abstendrem- nosaltres 
creim que sense necessitat de derogar un decret es pot dur la 
seva aprovació al Consell Consultiu o esperar la seva modifi
cació sense que per aixo hi hagi un buit enmig. 

Per aquestes raons als punts u i dos la nostra postura sera 
d 'abstenció. 

Quant al punt tercer, sí que li donarem suport ja que ens 
pareix oportú que el Govern de la Comunitat Autonoma, 
mentre no existeixi el Consell Consultiu de les Illes Balears, 
no desenvolupi reglamentariament cap llei i que, en cas 
contrari, soHiciti previament el dictamen del Consell d'Estat. 
Aixo ens pareix oportú, ens pareix adient i, per tant, dona
rem suport al punt tercer. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vid al. Pel Grup PSM i EEM, Sr. Sampol, té 
la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. El Sr. Vidal quasi em convida afer 
un exercici retoric, pero ho deixarem per a unes altres tem
porades en que no necessitem tant les faringes com ara. De 
totes maneres crec que entre la interpeHació de fa quinze 
dies i la defensa del Sr. Triay d'avui, nosaltres tenim el tema 
bastant clar, ja ho manifestavem fa quinze die s i entenem 
que aquest sagrament que s'hauria d'aplicar avui esta total
ment justificat. 

Seria molt interessant coneixer quins han estat tots els 
reglaments, totes les normatives, que estan afectades per 
aquesta sentencia del Tribunal Constitucional, pareix, pero, 
que ens en quedarem amb les ganes i el que també hem d'es
perar és que ningú no exerceixi el seu dret a impugnar algu
na d'aquestes normatives. 

Simplement fixam la nostra posició, deim que votarem 
afirmativament els tres punts, pels arguments que s'han do
nato La setmana que ve ja s'aprovara el Consell Consultiu de 
les Illes Balears i esperem que ja no\es donin aquestes situaci
ons. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Pel Grup PP-UM, Sra. Cava de Lla
no, té la paraula. 

LA SRA. CAVA DE LLANO 1 CARRIÓ: 

Gracias, Sr. Presidente. Nuestro grupo anuncia que no 
apoyará la moción presentada por el Grupo Parlamentario 
SOCIALISTA por las razones que voy a exponer y que se 
basan, precisamente, en la sentencia del Tribunal Constituci
onal de 26 de noviembre del 92 que sirvió de base al Grupo 

SOCIALISTA para la interposición, primero de la inter
pelación y para la moción que ahora os ocupa. 

De la lectura i del análisis de dicha sentencia se ob
serva que la misma lo que hace es confirmar la constitu
cionalidad del artículo 23.2 de la Ley orgánica 3/80, de 
22 de abril, del Consejo de Estado, de la L.O.C.E. De 
modo que el dictamen del Consejo de Estado puede 
exigirse a las comunidades autónomas sin organismo 
consultivo propio en los mismos casos establecidos para 
el Estado. 

¿Por qué se planteó la cuestión de inconstitucionali
dad? Se planteó por la sala de lo Contencioso Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Co
munidad Valenciana por abrigar serias dudas acerca de 
la constitucionalidad del artículo 23.2, ya que considera
ba que al exigir este artículo dictamen preceptivo del 
Consejo de Estado se podía estar introduciendo un 
sistema de control a las comunidades autónomas no 
previsto en el artículo 153 de la Constitución Española 
y se podía estar también vulnerando la competencia de 
autoorganización de las comunidades autónomas, reco
gido en el artículo 148, párrafo primero, punto uno, de 
nuestra Constitución. Existe sobre este tema de la posi
ble conculcación de los derechos autonómicos un mag
nífico trabajo de Mestre Delgado, que no voy a entrar 
a analizar porque se alargaría mucho el tema. 

Pues bien, la sentencia, después de múltiples razo
namientos, estima que el artículo 23.2 no es contrario 
a la Constitución, siempre que se entienda que el dicta
men del Consejo de Estado se exige a las comunidades 
autónomas sin organismo consultivo propio y que, en 
caso de no tenerlo, es posible sustituir el informe del 
Consejo de Estado por el órgano consultivo autonómico. 

¿Qué quiere decir con todo esto? Pues quiere decir 
que la sentencia dice lo que dice y no dice lo que no 
dice. Insisto, la sentencia confirma la constitucionalidad 
del artículo 23.2 de la Ley orgánica sin modificar para 
nada la jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo 
según la cual el dictamen del órgano consultivo no es 
preceptivo en relación a los reglamentos de desarrollo o 
ejecución de leyes autonómicas dictadas en materia de 
competencia exclusiva de las comunidades autónomas. 

El señor portavoz del Grupo SOCIALISTA ha hecho 
mención a una sentencia del año 87, yo le hago mención 
a sentencias más recientes, una de 17 de febrero del 88, 
otra del 1 de junio del 90 y otra de 21 de enero del 92. 

Pero observen, por favor, el fundamento jurídico 
sexto de la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 
de noviembre del 92, que ha servido de base, como he 
dicho anteriormente, para la interposición de la moción 
por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA; dice 
así: "Aplicando todo lo expuesto a la cuestión de in
constitucionalidad planteada por la Sala de Valencia, se 
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debe concluir que el artículo 24.2 de la L.O.C.E. no es con
trario a la Constitución siempre que se entienda que el dicta
men del Consejo de Estado se exige a las comunidades sin 
organismo consultivo propio en los casos previstos por la 
mencionada ley que", por favor, aquí mucha atención, por
que es un matiz para mi muy importante, "formen parte de 
las bases de régimen jurídico de las administraciones públi
cas o del procedimiento administrativo común." 

Pero es que en el momento de dictarse la sentencia, el 26 
de diciembre del 92, aún estaba vigente la anterior Ley de 
procedimiento administrativo, podía pensarse razonablemen
te que el procedimiento de elaboración de disposiciones de 
carácter general formaba parte del procedimiento adminis
trativo común. Sin embargo, la nueva Ley 30/92, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, que entró en vigor el pasado 27 de 
febrero, es decir, después de la sentencia, pone de manifiesto 
que respecto a las disposiciones administrativas de carácter 
general, las únicas normas, repito, las únicas normas estatales 
que resultan directamente aplicables a las comunidades autó
nomas son las contenidas en el capítulo primero del título 
V de dicha ley, que comprende los artículos 51 y 52 de la 
misma. 

Es decir, que una vez que el legislador estatal ha identifi
cado claramente el alcance de su competencia en esta materi
a, excluyendo de la misma el anterior artículo 129 de la Ley 
de procedimiento administrativo de 1958, podemos decir que 
el caso de los reglamentos ejecutivos de las leyes autonómicas 
no forma parte, a efectos del artículo 23.2 de la L.O.C.E., 
del procedimiento administrativo común, por lo que no 
preceptivo el dictamen del Consejo de Estado. 

Pero es que hay más, porque ustedes me pueden decir 
que esta opinión por ustedes puede no ser compartida y 
pueden decirme que el informe sí que es preceptivo o inclu
so pueden decirme que esta teoría es admisible sólo para el 
caso de que se trate de reglamentos de desarrollo o ejecución 
de leyes autonómicas dictadas en materia de competencia 
exclusiva de la Comunidad, pero que no se me admite este 
criterio cuando se trate de disposiciones que desarrollen 
materias sobre las que no tiene competencia exclusiva la 
Comunidad Autónoma. 

Entiendo que tampoco en ninguno de los supuestos cita
dos se podrá determinar la nulidad y, por tanto, la derogaci
ón del reglamento en cuestión. Ya manifesté el día que tra
tamos de la interpelación planteada por el Grupo SOCIA
LISTA que la intervención del Consejo de Estado puede ser 
sustituida por el criterio de los tribunales de justicia, porque, 
díganme ustedes ¿cuál es la finalidad del dictamen previo 
del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico? 
La finalidad no es otra que el establecimiento a priori de un 
control de legalidad por parte del órgano consultivo. Pero 
ese control de legalidad, si no se ha efectuado ex ante puede 
efectuarse ex post por los tribunales de justicia ya que si la 
Sala de lo Contencioso Administrativo no advierte motivos 
de contradicción de los reglamentos con la ley de la que 

traen, comprenderán ustedes que no tendría el más 
mínimo sentido derogar un reglamento para que el 
Consejo de Estado advierta lo que la Sala ya ha podido 
apreciar. 

Esta teoría no es mía, que tendría muy poco valor, 
sino que está basada en sentencias del Tribunal Supre
mo, entre ellas la de 2 de junio del 87, 29 de octubre del 
87, 12 de febrero del 88, 5 de marzo del 88 y 13, 16 Y 
25 de mayo del 88, en las que en todas se manifiesta que 
sería absurdo que la omisión del informe previo del 
Consejo de Estado impidiera que el control de la ilegali
dad se pudiera hacer por el poder judicial. 

En apoyo de esta tesis es oportuno recordar la acer
tada documentación de una sentencia del Tribunal Su
premo de fecha 23 de abril del 88, posterior a la que ha 
anunciado el Sr. Triay, que dice: "Por lo que hace a la 
falta de informe del Consejo de Estado, es conocido 
como la más reciente jurisprudencia del Tribunal Su
premo la relativación del valor invalidante de este defec
to procesal, poniendo de manifiesto que no hay base 
legal para entender que la intervención del Consejo de 
Estado perfecciona la norma administrativa objeto de su 
informe, pero esto no debe en ningún caso", dice la 
sentencia, "interpretarse como una depreciación del 
valor de ese informe del Consejo de Estado, que lo 
tiene, y muy grande, sino como control previo de legali
dad, pero la posición que, conforme al ordenamiento en 
vigor tienen los tribunales y en ese control de la legali
dad así como también el derecho a la tutela judicial 
efectiva, que es derecho también a una justicia rápida, 
impiden aceptar la tesis de que no es preceptivo para la 
Administración oír al Consejo de Estado. De aquí que 
el mero hecho de que el informe del Consejo de Estado 
no haya sido pedido por la Administración en la elabo
ración de un reglamento, no sólo no impide que el re
glamento se perfeccione jurídicamente sino que tampo
co obliga a que un tribunal de justicia, que no aprecia 
vicios de fondo en ese reglamento, tenga que anularlo 
por vicios de forma." Y dice esa sentencia en una frase 
que creo muy ilustrativa: ilEso es tanto como sacrificar 
ante el altar de la falsa deidad del más inútil formalis
mo." 

Por otra parte, existe otra sentencia del 2 de junio del 
87 que dice: "El problema que late se esconde en la 
cuestión que es debatida, de alto porte doctrinal, en 
nada menos que si el reglamento ejecutivo necesita o no 
del informe del Consejo de Estado para su perfección." 

Pues bien, lo primero que hay que decir es que resul
ta imposible encontrar en el ordenamiento en vigor 
apoyo alguno en favor de la tesis de que el reglamento 
necesite para su perfección de la concurrencia de dos 
voluntades, de la del Consejo de Estado y la del Gobier
no. Si esto es así, el reglamento en cuya elaboración se 
haya omitido ese dictamen preceptivo no deja de perfec
cionarse y gozar, por tanto, de presunción de validez, 
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porque el informe del Consejo . de Estado es un control de 
legalidad de carácter administrativo previo a la perfección de 
la norma reglamentaria pero que carece de valor obstativo, 
tanto si se produce como si se ha omitido. 11 Pero la omisión 11, 

sigue diciendo la citada sentencia de ese informe, lino impide 
que haya que presumir la validez del reglamento. 1I 

De todas estas sentencias se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: Primera, el reglamento ejecutivo se perfecciona 
jurídicamente aunque el informe del Consejo de Estado se 
vea omitido y segundo, la omisión del informe del Consejo 
de Estado no impide que la jurisdicción contencioso admi
nistrativa ejecute a poslcriori un control de legalidad de la 
norma reglamentaria ya perfeccionada. Si esta jurisdicción 
contencioso administrativa no aprecia contradicción entre el 
desarrollo hecho por el reglamento ejecutivo y la ley de la 
que trae causa, el órgano judicial actuante no tiene por qué 
anularlo por el vicio de forma cometido durante su elabora
ción, vicio que, como se ha dicho, no impidió su perfección, 
pues eso llevaría al absurdo de anular una norma en vigor 
con todo lo que ello implica para las relaciones establecidas 
a su amparo e incluso para el mismo ordenamiento en el que 
se produciría un vacío para que, a fin de cuentas, un órga
no administrativo, por muy cualificado que sea, venga a decir 
lo que el poder judicial ha podido comprobar ya, que la 
norma de que se trata, y a pesar de que no se consultó al 
Consejo de Estado, es correcta pues ninguna discordancia 
hay entre su contenido y el ordenamiento de rango superior. 

Creo, Sras. y Sres. Diputados, que el tema está claro, que 
la sentencia del Tribunal Constitucional lo que confirma es 
la constitucionalidad de ese artículo 23.2, pero no modifica 
ni el status jurídico anterior ni modifica el cuerpo de doc
trina sentada por el tribunal Supremo. En consecuencia, no 
vemos ninguna necesidad de aprobar la moción que se nos 
plantea. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cava de Llano. En tom de replica, el Sr. 
Triay té la paraula. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Vidal, efectivament, 
és una breu introducció al tema, perque amb aquest títol 
tan concís, que ja el tenia la interpeHació, perque aixo és 
un IIculcbrón ll que continuara, no tan soIs continuara amb 
la iniciació del procés legislatiu del ConseU Consultiu la 
proxima setmana, sinó que. desgraciadament, continuara 
perque ja hi ha en els tribunals qüestions plantejades sobre 
determinats reglaments que han omes el dictamen del Con
seU d'Estat; per tant, aixo no acaba avui aquí, sinó que el 
que nosaltres tractavem i tractam amb aquesta moció és 
donar-li una so lució política com més aviat, precisament per 
evitar que es produeixi aquest degoteig que, potser, estigui 
iniciat. 

Sr. Sampol, res més que felicitar-nos per la coinci
dencia en aquest tema i lamentar que aquesta coinciden
cia no ens permeti dur endavant, perque no tenim sufi
cients vots avui aquí, aquesta qüestió. 

En relació amb la Sra. Cava de Llano. De la senten
cia del Tribunal Constitucional, jo crec que se'n fa una 
lectura esbiaixada, aquesta sentencia és diMana, aquesta 
sentencia, que fa? Confirma que l'article 23.2 de la Llei 
del Consell d'Estat és plenament constitucional i, per 
tant, plenament vigent. 

Pero, que diu aquest article? Diu que el dictamen del 
Consell d'Estat és obligat per a les comunitats autono
mes amb els mateixos termes que per a 1 'Estat. Arnés, 
no és que tan soIs ho digui en parlar de l'article 23.2, és 
que ho desenrotlla clarament. La novetat d'aquesta sen
tencia és: primer, acabar amb la disputa sobre si l'article 
23.2 no és aplicable perque afectava l'autogovem de les 
comunitats autonomes, aixo queda resolt; i després una 
altra qüestió, també deixa en clar la disputa, la contro
versia jurídica, sobre si els organs consultius, els con
sells consultius autonomics, suplien o no el dictamen del 
Consell d 'Estat. 

Aquestes dues qüestions queden definitivament mar
cades en aquesta sentencia i, a més, la conclusió, a l'a
partat cinque i a l'apartat sise, no pot ser més clara; 
efectivament, aquest reglament de la Comunitat Valenci
ana, que donava origen a aquesta qüestió d'inconstituci
onalitat, realment requeria dictamen de Consell d 'Estat, 
i aquesta n'és la conseqüencia, a part de la conseqüen
cia general. 

Per tant, la preceptivitat del dictamen consultiu, sigui 
al Consell d 'Estat sigui al consell consultiu autonomic, 
jo crec que no té més que una lectura a partir d'aquesta 
sentencia. A mi em sorpren que unes qüestions plante
jades d'una manera tan directa i que, endemés, han 
tengut una conseqüencia immediata, que és presentar 
un projecte de consell consultiu, realment es posin en 
qüestió; per que presenten un projecte de consell con
sultiu si realment aquesta sentencia no els obliga a res?, 
aquesta comunitat i tantes d'altres, perque realment 
s'han adonat que estaven en una situació difícil perque, 
una de dues, o van al Consell d'Estat, amb les demores 
que aixo suposa moltes vegades, o s'han de dotar d'un 
organ propi que tengui unes característiques similars. 

Aquesta sentencia és posterior a la publicació de la 
Llei de procediment administratiu i ja reculll'esperit de 
la nova Llei de procediment administratiu. Per tant, no 
veig tampoc que hi hagi una novetat en aquesta qüestió. 

Nosaltres, Sra. Cava de Llano, senyors del Govem i 
del Partit Popular, del Govem, basicament, que és a qui 
va dirigida aquesta qüestió, creim que, com diu l'anunci, 
les imprudencies es paguen cada vegada més, i aquesta 
moció, en el seu conjunt, el que fa és tractar de superar 
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la debilitat resultant d'una omissió greu en l'aprovació de 
reglaments i normes de caracter general. 

Proposam, per tant, aquesta mesura d'informació, una 
terapeutica que potser dura, pero dura i perilIosa creim que 
és la situació que hi ha l'apartat segon perque els reglaments 
aprovats pel Govern sense dictamen del Consell d 'Estat, que 
jo cree que ho són tots, almanco n'hi deu haver molts, real
ment pengen d'un fil i qualsevol ciutada, contribuent, qualse
vol ajuntament, qualsevol institució que es consideri afectada, 
pot demanar que es talli aquest fil. El Grup PP-UM no ho 
veu així, prefereix practicar el 11 tancredisme 11 , prefereix 
mirar cap una altra banda i xiular, pero en passen, de coses, 
i bé per iniciativa propia -el propi Govem- bé per impuls 
d'aquest Parlament, que ja veim que aixo no es donara, 
creim que hauríem d'evitar i donar solució a aquesta qüestió 
i no esperar que siguin els tribunals els que ho facin en cada 
cas cancret. Aquesta és una qüestió que com més tard es 
resolgui, pitjor sera, si la interpretació que nosaltres en feim 
és la correcta. No hi ha dubte -aixo no ho vull posar en qüestió-
que les conseqüencies de nul-litat o no de l'omissió del 

dictamen de Consell d 'Estat són una qüestió de jurispruden
cia i de doctrina que té unes opcions majoritaries i d'altres 
que no hi coincideixen, pero l'opció majoridria, la doctrina 
majoritaria, és que és una causa de nul-litat insolucionable 
i que, per tant, per molt que li costi comprendre-ho, a la Sra. 
Diputada, dóna lloc, sense altres tipus de consideracions 
quan es planteja davant els tribunals, al reconeixement de la 
nul·litat de la norma afectada. 

Creim que no s'hauria d'amagar el cap davall l'ala en 
aquesta qüestió, pero que cada grup parlamentari, cada partit 
i el Govern, que assumeixi la seva responsabilitat, perque 
esta m conven<;uts que aquest tema dura coa; ja hi ha plante
jat -com deia- algun tipus de recurs, el decret que he citat, a 
iniciativa de la Conselleria d'Obres Públiques sobre les densi
tats de població, que no hi ha dubte que té un caracter re
glamentari, no té dictamen del Consell d'Estat i a més que 
no té dictamen del Consell d 'Estat, que hauria detectat 
aquesta fallada, conculca, vulnera, la 11ei d'aquest Parlament, 
la Llei 9/90, d'atribució de competencies als consells insulars 
en materia d'urbanisme i, per tant, també nosaltres, en 
aquest cas concret i en defensa deis consells insulars, anirem 
als tribunals a demanar-ne la nul·litat i en demanarem la 
nul·litat pel contengut d'una norma reglamentaria que vulne
ra una llei del Parlament i també per l'absencia de dictamen 
consultiu a aquesta norma amb posterioritat fins i tot a 
aquesta sentencia del Tribunal Constitucional. Moltes graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Vol intervenir, Sra. Cava de Llano? Té 
la paraula. 

Perdoni. Sí, s'ha d'obrir el tom de contrareplica, el que 
passa és que, de les intervencions que hi ha hagut, deduesc 
que basicament la replica que ha fet el Sr. Triay ha estat a 
la intervenció de la Sra. Cava de Llano; no obstant aixo, si 

volen intervenir els altres grups ... Sr. Vidal, té la parau
la. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sí, si m'ho permet el Sr. President; seré, evi
dentment, breu, perque ha fet al-lusió a la meya inter
venció i crec que hi tenc dret, pero seré breu i no Ilegi
ré altra vegada el títol de la moció. L'únic que li vull 
dir, Sr. Triay, és que no fa molts de dies vaig fer una 
broma aquí -em permeti que en faci una altra- dient 
que una Sra. Diputada d'aquí i jo coincidíem que els 
dos érem juristes, que havíem jurat el canee, no? Avui 
puc dir que a la millor cap deis tres som hermeneutes i 
a la millor passa que el nostre plantejament, per allo que 
m'ha dit voste, l'hagin fet des d'una elemental deducció 
sobre el que vos tes presenten en la moció. L'altre dia el 
meu company de grup va intervenir en la seva inter
pel-lació i va dir que, segons la moció, així seria la 
nostra postura. Nosaltres entenem -li ho tom a repetir
que des d'aquest plantejament elemental al primer i al 
segon punt ens hem d'abstendre per mor que creim que 
esta en marxa aquest consen consultiu. 

Com li he dit, quant al punt segon, sense necessitat 
de derogar cap decret, es pot aprovar el consell consul
tiu o esperar la seva modificació, com he dit abans. 

Per tant, a aquests dos punts, nosaltres no els podem 
donar suport; al tercer, sí, per les raons que he dit. 

No pue eludir fer una observació: voste ha parlat 
d'allo deIs tribunals i com que abans havia dit a110 deis 
pecats, la remissió i tot aixo, m 'ha quedat el dubte, i per 
aixo li ho pregunt, de si s6n als tribunals eclesiastics, 
perque no sé si val, en aquest moment, que en aquest 
punt jo els doni l'absolució quant a la capacitat d'inter
pretació que tenen tots vostes perque crec que el plante
jament conecte és aquest que feim nasal tres en aquest 
moment sobre la seva moció. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Sra. Cava de Llano, té la paraula. 

LA SRA. CAVA DE LLANO 1 CARRIÓ: 

Gracias, Sr. Presidente. Hay una cosa con la que sí 
estamos de acuerdo, lo único que usted ha dicho con lo 
que estoy de acuerdo es que la sentencia del Tribunal 
Constitucional de 26 de noviembre del 92 confirma la 
constitucionalidad del artículo 23.2, duda que siempre 
se había planteado por la posible conculcación del de
recho de autoorganización de las comunidades autó
nomas, en eso sí que estamos de acuerdo. 

Pero es que usted dice que a raíz de esta sentencia 
los reglamentos dictados son nulos, no me habla usted 
ni siquiera de anulabilidad, nulos de pleno derecho, y 
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esto la sentencia no lo dice, no es que a mi me cueste com
prenderlo, es que usted parece que no lo sabe leer, la senten
cia no habla ni de nulidad ni habla de anulabilidad; claro, el 
derecho no es una ciencia matemática, Dios me libre de 
hacer futurología y de decir en un caso que se plantea, ante 
una posible impugnación, qué va a hacer un tribunal de 
justicia, si yo tuviera la facultad de saberlo sería una aboga
da magnífica, una abogada extraordinaria que se llevaría 
toda la clientela, el problema es que la jurisprudencia muchas 
veces es vacilante, lo que pasa es que hemos de tener todos 
unos criterios suficientes para pensar por dónde nos pueden 
ir. 

Entonces, usted me dice: nulidad de pleno derecho en 
base a que no se ha seguido íntegramente el procedimiento. 
Primero, que el artículo 47 de la Ley de procedimiento 
administrativo, hoy modificada por el artículo 62 de la nue
va ley, siempre se ha relativizado su aplicación, entre otras 
cosas se ha minorizado siempre la postura de la nulidad 
absoluta de los actos administrativos por cuestiones de forma, 
como son estas. Entonces, usted me dice ¿y anulabilidad?, 
hombre, por una cuestión de forma quizá sí que un tribunal 
pudiera anular, por una cuestión de forma, pero lo que ha
ría el tribunal entonces es dejar en suspenso ese tribunal, 
pero volveríamos al absurdo que yo le digo: se volvería a 
mandar al Consejo de Estado y volvería a remitirse otra vez 
al tribunal, o sea, que sería una cosa absolutamente absurda. 

Incluso quiero decirle otra cosa, en el hipotético caso de 
que fuera anulable, se podría convalidar porque fíjese que 
el artículo 53 de la anterior Ley de procedimiento adminis
trativo -que la tengo aquí- cuando decía que la Administra
ción podrá convalidar los actos anulables subsanando los 
vicios de que adolezca, decía que si el vicio consiste en in
competencia, etc. y una serie de supuestos, para terminar con 
el quinto párrafo que decía: "Lo dispuesto en el párrafo 
precedente no será aplicable a los casos de omisión de infor
mes o propuestas preceptivas", ¿qué quiere decir?, que en 
caso de que estuviera en vigor la Ley de procedimiento admi
nistrativo anterior la carencia de este informe no podría 
conllevar la convalidación de ese reglamento anulable; pero 
es que resulta que, fíjese usted si van cambiando las cosas, 
la nueva Ley de régimen jurídico d€ administraciones públi
cas y de procedimiento administrativo común, ese artículo 
53 lo han modificado por el artículo 67, y ese artículo 67 es 
copia literal del artículo 53 excepto en una cosa muy impor
tante, que es que ese párrafo quinto del anterior artículo 53 
h::< nuedado totalmente suprimido: es decir, que a partir de 
ahora va el !,;¡::!prSt hacer la convalic1;JC'ión. a partir del 27 de 
febrero, cuando entr'.' te i, :;;~.' ",~':1 !~~,'. se va a poder hacer 
la convalidación aunque falten esos informes previos a que 
hacía mención el artículo 53. 

Ha dicho usted que la sentencia esta es posterior a la ley, 
no es cierto, porque se da la coincidencia que mirado que la 
fecha que lleva la leyes la misma, idéntica, que la de la 
sentencia del Tribunal Constitucional, 26 de noviembre del 

92, pero no iba a entrar en vigor hasta el 27 de febrero 
del 93; o sea, que ese argumento no me vale. 

Por último, ha hablado usted de que se ha cometido 
aquí un pecado jurídico mortal, esté usted tranquilo, 
aquí nadie se va a ir al infierno ni nadie va a tener que 
irse al purgatorio por haber cometido este pecado, esté 
bien tranquilo. Si ustedes no quieren entender nuestra 
postura lamentaría que el tribunal tuviera que decantar
se sobre si es tan grave lo que usted procede pero sí que 
es cierto que usted dice: dicen que no, pero presentan 
un proyecto. Oiga, nosotros presentamos un proyecto: 
primero, ( ... ) cautela; segundo, porque deseamos que sea 
el órgano consultivo y no el tribunal de justicia que a 
posteriori lo puede hacer sin ningún problema pero 
-para- preferimos que sea el Consejo Consultivo. 

Eso es todo, Sr. Triay, no hay ningún problema más 
en este tema y nosotros seguimos manteniendo nuestra 
postura de que no vamos a apoyar su moción porque 
nos parece improcedente. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cava de Llano. Acabat el debat, passa
rem a la votació de la moció, entenc que s'ha de fer per 
separat, punt primer i segon i el tercer tal sol. 

Passam a la votació deIs punts primer i segon del text 
de la moció. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

22 vots a favor, 29 en contra, 3 abstencions. Queden 
rebutjats els punts primer i segon del text de la moció. 

Passam a la votació del punt tercer. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjat el plmt tercer i en conseqüencia qued:l rebutja
da tata la Moció 1568. 
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HI.1).- InterpeHació RGE núm. 1346/93, presentada pel 
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a política hiddm
lica del Govern de la CA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt de l'Ordre del Dia, que correspon 
a la Interpel'lació 1346, presentada pel Grup PSM i EEM, 
relativa a política hidraulica del Govern de la Comunitat. 
Té la paraula, pel grup interpeHant, el Diputat Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. A les Illes 
Balears pot ser que l'aigua sigui una de les qüestions més 
delicades i més amena<;;ades per una amplia divergencia 
entre actuacions polítiques i realitat científica. Sent que és 
un element natural imprescindible per viure, per gaudir d'un 
mÍnim de qualitat de vida i que, com a recurs, el seu límit 
ja s'acosta perillosament cap a l'esgotament, la qual cosa fa 
que sigui un factor limitant a segons quin tipus de desenvo
lupament economic i que tengui, per tant, una incidencia 
directa sobre l'ordenació del territori. Necessita d'un maneig 
seriosament científic per no sucar les Illes i evitar que irres
ponsables mesures polítiques puguin desheretar d'aigua les 
imminents i proximes generacions. 

La realitat és que a 1 'illa de Menorca ja es comencen a 
Iletar els primers símptomes de salinització, a Eivissa practi
cament ja la situació és irreversible i a Mallorca pareix que 
determinats projectes poden posar en perill els darrers recur
sos hídrics que encara no estan salinitzats o contaminats. 

Si resumidament analitzam els nostres teorics recursos, 
ens concretarem més en l'illa de Mallorca, comprovarem que 
aquests són pocs i delicats. 

De la Serra de Tramuntana. A sa Costera hi ha una previ
sió potencial de 6 hectometres cúbics/any en anys de pluvio
metria optima, pero la realitat actual és que no se n'aporta 
ni la meitat; dur-Ia a Palma, a més a més, té un cost multi
milionari -s'ha parlat de 5.000 milions-, i no parlem ja de 
l'impacte ambiental. Quant a ses Fonts Ufanes de Campanet, 
calculat de 10 a 15 hectometres cúbics/any, pareix absurd, ja 
que segons opinions d 'especialistes en hidrogeologia els me
canismes de la urgencia de ses Ufanes no esta massa definit 
i hi podria haver problemes, sobre els aqüífers del Pla. De 
la resta del sistema de la serra es podrien fer petites captaci
ons d'inten~s local només de 5 hectometres cúbics/any en 
total. 

De l:l unitm Inca a S<l Pobla es calcula 11" r ': :"".uil C1't .. HlS 

10 o 15 hectometres cú~¡,~.>, yue es minvarien úels que s'abo
quen a la mar i quedaria poc marge de garantia per evitar la 
intrusió d'aigua salada. 

S'ha de tenir en compte que una extracció puntual, conti
nuada, de molt de volum, afectaria amb molta seguretat una 
important extensió de reguius ja que no és igual una mateixa 

quantitat global d'aigua en pe tites bombades que fer-Ies 
de manera discontinua i repartides dins una extensió 
especial. 

A sa Marineta hi ha una previsió teorica, incerta, 
d'uns 5, 10 hectometres cúbics, pero hi ha una manca 
d'estudis científics complets i rigorosos. 

A les unitats de Palma i Campos els recursos ja són 
negatius, més de 10 hectometres cúbics/any d'aigua 
salada per intrusió marina. Els possibles nous recursos 
d'aigua superficial són molt difícils i, en general, de 
gran impacte ambiental. Haurien de consistir en una 
serie de ficticis embassaments, basicament a la Serra de 
Tramuntana que, a més, tendrien una influencia pre
sumptament negativa sobre la recarrega doble. 

D'altra banda, s'han realitzat algunes actuacions de 
l'EMAIC -en castell a EMAYA-, de la Conselleria 
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, amb el Pla 
de millora de la qualitat de l'aigua, en els termes de 
Palma i Calvia, així com les que preveu fer el Ministeri 
d'Obres Públiques. 

S'han realitzat nous sondejos a Lloseta i Consell, amb 
una previsió inicial de 4 hectometres cúbics/any, a mitja 
any 1992, amb una inversió de 125 milions. De Son 
Termes se n'asseguraven 1'5 hectometres, amb una 
inversió de 80 milions; pero a Lloseta no hi ha hagut 
aigua, a Son Termes tampoc no ha estat possible i a 
Consen 1 hectometre cúbico Per més INRI a Alaró i 
Consen el nivell deis pous municipals i altres particulars 
han baixat de manera alarmant per les extraccions d 'E
MAIe. 

A finals de 1992 EMAIC -EMA YA- tenia previst 
recuperar 3'5 hectometres cúbicsíany d'aigua de bona 
qualitat amb una inversió de 60 milions mitjan<;;ant taps 
de ciment en els pous del Pont d'Inca per runar els 
aqüífers salats contaminats; pareix, pero, que la incerte
sa inicial de l'experiment no ha tengut la sort de l'exit. 

Tenia prevists també, EMAYA, 1.000 milions per a 
l'any 1994 a un programa de reducció de perdues d'ai
gua de conduccions. 

També es parla insistentment de potabilitzadores i 
pareix que no es té massa en compte el cost energetic 
monumental que tenen i el possible impacte ambiental 
Hi ha calculs indicatius que l'aigua deOllnl(I ~. ddctacla, 
fins <11 procés f; ... -, .. _. . ,_ '_o"iill:ar unes 60 pesse
tpcl:-,-;.:. .. e cubic, mentre que l'::Iiguú Jessalada té un cost 
d'unes 200 pessetes/metre cúbic o superior. 

És molt preocupant, segons opinions científiques que 
hem llegit darrerament, el que pugui passar a sa Marine
ta amb la pretesa exportació de 7 hectometres cú
bics/any per part del ministeri. És una unitat hidrogrifi
ca diferenciada, de la qual no es coneix molt bé el seu 



DIARI DE SESSIONS / Núm.74 /4 de maig del 1993 3077 

mecanisme d'alimentació, que té unes característiques d'alta 
transmissivitat i gran llargaria de costa, la qual cosa és un 
factor de fragilitat per a l'equilibri interfici aigua dolc;a/aigua 
salada; té un perill important de salinització que afectaria 
basicament el parc natural de s'Albufera de Muro i, segons 
darrers estudis que hem llegit, segons darreres informacions 
de tecnics, podria ten ir repercussions importants sobre els 
aqüífers d'Inca i sa Pobla. Sorprenentment, ara, amb carac
ter d'urgencia, el Govern central, a les portes de les eleccions 
generals, vol tenir enllestides les obres de conducció i expor
tació d'aquesta aigua cap a Palma i Calvia abans de l'estiu. 
Com que no estan segurs del que pot passar, diuen que se'n 
fara una extracció preventiva, modesta, de 2 hectometres 
cúbics anuals, com a prova experimental; aquesta prova cos
tara uns 200 milions de pessetes, quan fer estudis complets 
i rigorosos representaria uns 5 milions de pessetes. 

Resulta que l'aigua és un bé públic i no un bé lliure, i no 
és just eixugar unes zones necessitades per proveir-ne unes 
altres que en gran part la malgasten. Estam parlant no de 
provelment a una població que té dret a una aigua potable 
en les millors condicions possibles, sinó deIs anuncis de no
ves urbanitzacions i camps de golf als municipis de Palma i 
Calvia. 

Davant aixo nosaltres plantejaríem una serie de pregun
tes, de la seva resposta dependra la futura moció, si és que 
hi ha d 'haver moció, que no ens satisfa. En un minut les 
formularé, Sr. President. 

Serien: Quan es presentara el Pla hidrologic de les Illes 
Balears o en quina situació es troba?, quins projectes hi ha 
prevists per millorar les condicions de l'aigua potable a Ma
llorca, Menorca, Eivissa i Formentera?, quines mesures es 
prendran per evitar la salinització deIs aqüífers?, quin con
trol es practica sobre els pous legals i il-legals?, que es pensa 
fer per reduir-ne el consum, d'aigua?, que s'opina de la in
troducció de tarifes progressives a comptadors individuals, en 
comptes de comptadors col-lectius?, i de limitar el reguiu per 
a determinats cultius de jardineria?, pensen limitar activitats 
urbanístiques i esportives, grans consumidores d 'aigua?, 
quins recursos es destinaran a la restauració de les xarxes 
d'aigua potable per disminuir-ne les fugues?, quin es previsi
ons s'han fet per reutilitzar aigües depurades?, es pensa 
fomentar la recollida d'aigües pluvials?, com es combat la 
contaminació deIs aqüífers pels abocaments incontrolats, 
aigües mal depurades i productes químics agrÍcoles?, quins 
resultats donen les recarregues amb aigua depurada deIs 
aqüífers sobreexplotats?, es pensen fomentar tecniques de 
cultiu estalviadores d'aigua?, s'ha plantejat el Govern limitar 
el sostre de creixement de les Illes Balears en funció deIs 
recursos naturals escassos, com és l'aigua? 

Creim que ja és hora d'aprendre de vells errors -parlant 
de Campos, del Pla de Sant Jordi, d'Eivissa- i planificar amb 
coneixement el futur. Aquesta seria un poc la nostra inqui
etud pel tema més candent possiblement que hi ha a les illes 
de Mallorca ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Sampol, per favor . 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

( ... ) 1 que esperam amb aten ció les explicacions del 
Sr. Conseller. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Té la paraula el conseller Sr. Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Jerónimo Saiz i Go
mila): 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Por 
la brevedad del tiempo que el Reglamento nos impone 
dudo que tenga tiempo de contestar, Sr. Sampol, la 
batería de preguntas que me ha planteado, porque es 
que además creo que no tengo que empezar por contes
tar estas preguntas; no dudo que son interesantes y que 
podrían lugar a una amena tertulia o podríamos hablar 
mucho sobre ellas pero, naturalmente, la respuesta no 
puede ser directa a cada una de ellas. 

Permítame que recuerde, por si alguien no lo re
cuerda, yo creo que usted sí y seguramente que casi 
todos los diputados que están en estos momentos en la 
cámara lo saben, pero lo recordaremos por si acaso. La 
Comunidad Autónoma no tiene todavía competencias 
en materia de aguas, a pesar de que el Estatuto, en su 
artículo 10, en consonancia con la Constitución, dado 
que nuestras cuencas son intracomunitarias, prevé que 
tengamos competencia exclusiva en el régimen de aguas 
y aprovechamientos hidráulicos, usted sabe perfecta
mente que una interpretación muy restrictiva realizada 
por el Partido Socialista a través del Gobierno central 
no permitió en el Decreto de transferencias que asumié
ramos estas competencias y se las reservó la legislación, 
ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos 
hidráulicos. Posteriormente, utilizando el mecanismo 
previsto en el artículo 150 de la Constitución, intenta
mos que se nos diese esta competencia, estaba previsto 
que fuese aSÍ, dentro del ministerio se esperaba aSÍ, 
pero nuevamente fue bloqueada por el Partido Socialista 
en el Congreso de los Diputados y un segundo intento 
ha quedado también bloqueado, inmerso dentro de la 
polémica sobre las modificaciones de estatutos, etc., pese 
a que la competencia en materia de aguas no necesitaba 
en absoluto ninguna modificación de nuestro Estatuto 
para poder ser asumida. 

En definitiva, la Comunidad Autónoma no tiene 
ninguna competencia para poder dar una respuesta 
satisfactoria, discutible o poder entablar una discusión 
sobre la batería de preguntas que usted ha planteado. A 
la Comunidad Autónoma le quedó única y exclusiva-
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mente la competencia para ayudar a los ayuntamientos en los 
problemas de abastecimiento y saneamiento pero sin ni si
quiera una dotación económica adecuada para poder hacerlo. 
Pese a todo, la Comunidad intentó continuar, con sus escasos 
recursos económicos, con el tema de las ayudas, hizo un 
decreto de ayuda a los ayuntamientos para poder construir 
sus redes de alcantarillado y de saneamiento, y la depuración, 
posteriormente. Estas ayudas después se han canalizado a 
través de los consells insulares con un convenio, estableció 
un convenio de colaboración con el Ministerio de Obras 
Públicas, pero nada más podemos hacer. 

Sin embargo, la Comunidad Autónoma no ha quedado 
absolutamente al margen, no ha querido quedar al margen de 
una problemática que es grave, en esto coincidimos con 
ustedes, en la preocupación que tenemos por la preservación 
de nuestros recursos hidráulicos escasos y por un óptimo 
aprovechamiento de los mismoS. Hemos intentado, dentro de 
nuestras posibilidades, que el Ministerio de Obras Públicas 
actúe en un doble frente, por una parte en la acción adminis
trativa pura, en lo que es la competencia administrativa de 
ordenar la concesión de recursos vía la colaboración admi
nistrativa en el otorgamiento de concesiones, vía la exigencia 
de que haga un plan hidrológico, que es la obligación que 
tiene el ministerio; es una pregunta de las que no le puedo 
contestar, no sé cuándo lo presentara el ministerio, en estos 
momento lo tiene contratado a una empresa, Intensa, concre
tamente, para que lo desarrolle, pero no tenemos en absoluto 
ninguna posibilidad de poderle informar qué plazos tienen 
previstos. 

Por otra parte, ha intentado que el ministerio actuase en 
Baleares directamente, en la acción directa, en captación, 
distribución, optimización de recursos, al igual que hace en 
el ámbito de toda la nación española porque no era justo que 
nuestros ciudadanos se quedasen al margen de este tipo de 
actuaciones, vía declaración de obras de interés general del 
Estado, que es la única vía que podíamos conseguir para 
que el Estado actuase porque es una competencia que se ha 
quedado también el propio Estado. 

Así, por esta vía, se consiguió que en el Real Decreto 
Ley 3/92, de medidas urgentes, para paliar los efectos de la 
sequía se deparasen distintas obras de urgente realización y 
de interés general del Estado, por tanto, corriendo a costa 
del ministerio la financiación de las mismas, como era el 
abastecimiento de la zona de Palma con un carácter amplio, 
tanto de las posibles formulas a utilizar para mejorar el abas
tecimiento -preocupación que por lo visto compartimos con 
usted, aunque a veces no lo parezca- y también amplio en el 
sentido más amplio de Palma, Palma y toda su comarca; 
igualmente acordó realizar una planta desaladora en Ibiza, 
una planta desaladora en Formentera, islas que, como usted 
bien ha indicado, en estos momentos no tienen, no digo yo 
que sea irreversible la situación de Ibiza, no hay ninguna 
situación que sea irreversible, pero que en estos momentos 
no permite disponer de otroS caudales, mientras que para el 
abastecimiento de la zona de Palma en principio hay otros 
caudales disponibles que se pueden utilizar. 

Por último, ya posteriormente, en el Real Decreto 
Ley 3/93 se incluyó el saneamiento de toda la bahía de 
Palma y la reutilización de las aguas residuales. Natural
mente esta reutilización lleva implícito un tratamiento 
terciario de estas aguas, no sólo de estas, sino de todas 
las demás; como intentaré explicarle, si tengo tiempo, 
pretendemos reutilizar al máximo posible todas las 
aguas residuales dándoles para ello el tratamiento tercia
rio necesario para poderlo hacer y -como digo- hemos 
intentado que el ministerio actuase dentro de esta línea, 
eso es lo más que podíamos hacer, no podemos hacer 
nada más, no está dentro de nuestra competencia. 

¿Qué es lo más importante? Yo creo que 10 más 
importante es que de una vez por toda se haga la plani
ficación hidrológica y sepamos exactamente qué recur
sos podemos utilizar y dónde queremos utilizarlos. Qui
zás ahí tengamos algunas discusiones el día que poda
mos participar, si es que la Comunidad Autónoma llega 
a poder participar de este ámbito, y tendremos estas 
discusiones en qué aprovechamientos tienen que ser 
prioritarios. Usted está hablando de suprimir ciertos 
usos, que yo no sé por qué tienen que suprimirse estos 
usos, en principio, y dentro de las prioridades que marca 
la Ley de aguas, ley que, por otra parte, de acuerdo con 
nuestras necesidades y dentro de unos límites bastante 
amplios, la Comunidad Autónoma podrá modificar, si 
así lo desea; pero en fin, dentro de la ley que tenemos 
vigente hay unas prioridades, pero dentro de ellas se 
podrá discutir cuáles de estos aprovechamientos son 
mejores. 

En definitiva, ¿cuál debe ser el objetivo básico del 
Plan hidrológico? Pues satisfacer las demandas, y ¿cómo 
se hace para satisfacer las demandas que hay en estos 
momentos? Bueno, pues por una parte ordenando y 
racionalizando estas demandas, dando una prioridad de 
cuáles deben ser estas demandas, cuáles deben satisfa
cerse, cuáles deben de posponerse o incluso suprimirse 
y, por otra parte, aportando nuevos caudales. ¿Cómo se 
pueden aportar nuevos caudales? Pues por una parte 
racionalizando la oferta, hay ahí unos aprovechamientos 
conjuntos de todas nuestras disponibilidades, aprove
chamientos superficiales, aprovechamientos subterrá
neos, aprovechamientos esporádicos, periódicos, etc.; 
todos ellos deben de tratarse conjuntamente a través de 
una administración única, hemos intentado ponerla en 
marcha, el Estado hace su política hidráulica a través 
de los organismos de cuenca y nosotros estamos inten
tando organizar la Junta de Aguas para poder unificar 
esta política hidráulica y poder sacar un óptimo apro
vechamiento a los recursos disponibles. 

Una de las cosas que hay que hacer es, naturalmente, 
intentar aprovechar algunos de estos que usted, en una 
relación exhaustiva pero que no ha distinguido cuáles 
son suposiciones de cuáles son disponibilidades reales, 
si todo lo que usted ha dicho fueran disponibilidades 
reales no tendríamos que preocuparnos mucho, como 
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cuadruplica el déficit o los recursos negativos del llano de 
Palma, por lo tanto no habría por qué preocuparse si fueran 
ciertas sus cifras, hay unas que lo son y otras que no lo son, 
que son suposiciones. 

Pero evidentemente nosotros hemos instado al Ministerio 
de Obras Públicas a que intente aprovechar las aguas de sa 
Costera, que se pierden en el mar en estos momentos y que 
no crea ningún perjuicio su aprovechamiento; estamos inten
tando que se aprovechen las aguas del Torrent Majar de 
Sóller, pero con la condición de que se capten en el punto en 
donde no puedan crear ningún problema para los usos agrí
colas preexistentes y que también son aguas que se pierden 
en el mar. La elemental política hidráulica requiere un 
óptimo aprovechamiento de todos los recursos disponibles, 
deben aprovecharse todos ellos al máximo posible, de una 
manera racional, evidentemente propiciando programas 
específicos de ahorro, tanto en disminución de fugas como 
la que tiene planteada EMA Y A concretamente -porque 
usted ha mencionado EMAYA-, pero ha tenido otros munici
pios en el tema de la conducción de los embalses, pero hay 
que ser realistas, las fugas en las redes de distribución de 
aguas no pueden suprimirse al cien por cien, eso es absolu
tamente imposible, siempre habrá unas fugas, las hay siem
pre, pero, evidentemente, hay actuaciones que se pueden ha
cer, igual que nosotros venimos haciendo, entre otras razones 
por mandato parlamentario, campañas de concienciación 
ciudadana para conseguir un máximo ahorro de agua, reutili
zación; me parece mentira que siga usted todavía demagógi
camente sacando los campos de golf como problema, como 
causa de un elevado consumo de agua, por favor, si precisa
mente los campos de golf son unos de los ejemplos de reutili
zación que tenemos planteado, porque la ley que aprobó este 
Parlamento así lo exige, que en los nuevos campos de golf 
se utilice agua residual depurada, pero es que al mismo tiem
po estamos estudiando también, y de hecho se han hecho 
distintas normativas para poder reutilizar este agua en uso 
agrícola, en uso de reinfiltración para defensa de los propios 
acuíferos o en uso de creación de barreras frente a la intru
sión marina, y hemos hecho la normativa adecuada precisa
mente para poder reutilizar-la. Y la cuarta y última aporta
ción de caudal, ya que aquí no caben trasvases de otras 
cuencas excedentarias, como se puede hacer en la península, 
la única cuenca excedentaria es, evidentemente, el mar y se 
proponen actuaciones de desalación de agua. 

Tienen sus inconvenientes, las desalaciones, son caras, 
tienen inconvenientes, a la hora de hacer la valoración de lo 
que valen estas desalaciones tiene que hacerse con un estudio 
conjunto, no vale decir que el agua de una desaladora vale 
tantas pesetas, el agua de un pozo tantas, el agua de los em
balses tantas, hay que ver el conjunto de todos los recursos 
y qué valen estas aguas. En su conjunto, cual es el precio 
medio y en qué se emplea este agua, y sabremos la rentabili
dad que se obtiene de este agua a un precio medio. Eso debe 
hacerse conjuntamente a través de un plan y no pueden 
únicamente considerarse los costes marginales, deben consi
derarse los costes conjuntamente. Evidentemente -perdone, 
Sr. Presidente, acabo. 

(L'Hble. Sr. Vicepresident segon substitueix el Mol! 
Hble. Sr. President en la direcció del debat) . 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi. 

EL SR. CONSELLER O'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Jerónimo Saiz i Go
mila): 

Acabo en seguida. Hay que garantizar las necesidades 
de las distintas comarcas pero también las necesidades 
sectoriales, y todas las necesidades deben tenerse en 
cuenta. No vale decir: aquí para proteger un cierto uso 
determinado de este agua debemos de prescindir que se 
utilice para otros usos. Es una norma básica de la plani
ficación hidrológica el conseguir un equilibrio entre 
todos los usuarios, sean territorialmente considerados, 
sean sectorialmente considerados. En estos momentos no 
es necesario recordar que aquí, igual que en toda Espa
ña, el uso del agua está francamente desequilibrado, 
mientras que el uso agrícola consume un 70%, el uso 
doméstico utiliza un 20% y el uso industrial un 10%, en 
números redondos, estoy hablando, del Plan Hidrológico 
Nacional, pero sensiblemente en Baleares tienen la mis
ma distribución de usos. 

Lógicamente, se debe de hacer una distribución de 
usos conforme más interese a las necesidades de nuestra 
comunidad autónoma, sin que en estos momentos sea 
prejuzgar cuál debe de tener más recursos y cuál debe 
de tener menos recursos. Lo que es evidente es que estos 
recursos deben de aprovecharse óptimamente y no se 
puede hacer la falsa demagogia de considerar que un uso 
es malo y que otro es bueno, siendo el recurso el mismo; 
lo que es malo es agostar, por emplear un término agrí
cola, un acuífero, en eso creo que coincidimos plena
mente, cualquier aprovechamiento de los acuíferos, 
desgraciadamente tenemos experiencias en Mallorca de 
usos muy negativos de los acuíferos, que han llegado a 
su salínización, a su total contaminación, hasta no poder 
ser utilizables, hay algunos casos flagrantes y, evidente
mente, cualquier utilización que se haga de los acuíferos 
que todavía tienen capacidad de explotación, de algunos 
de los que usted ha dicho, que, efectivamente, alguno de 
ellos tiene capacidad de explotación, tiene que hacerse 
con todas las garantías de que eso no va a resultar en 
perjuicio de la pervivencia en el futuro de estos acuífe
ros; debe de extraerse exactamente el caudal que permita 
que el acuífero se mantenga en sus perfectas condicio
nes para el futuro. 

Lamento disentir con usted es que esto se puede arre
glar con estudios completos y rigurosos que valen 5 
millones de pesetas; mire usted, los estudios de aprove
chamiento de aguas subterráneas no valen 5 millones de 
pesetas ni nunca pueden dar una garantía total y abso
luta de lo que se obtendrá, no es lo mismo el agua que 
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uno ve en un embalse, que ve como circula y como evolucio
nan las reservas del conocimiento subterráneo , de como 
evolucionan. Desgraciadamente, en estos momentos, y mire 
usted que hace años que se viene estudiando el comporta
miento de nuestras unidades hidro geológicas, la opinión de 
hídrogeologos distintos es absolutamente distinta, en el caso 
concreto de ses Ufanes, por ejemplo, hay opiniones para 
todos los gustos, y en cualquiera de ellos hay opiniones para 
todos los gustos. 

Pensar que gastándonos 5 mi llones de pe etas tendr ía
mos un estudio completo y riguroso que no garantizase qué 
caudal puede sacar de cada uno de ellos eso es una utopía, 
desgraciadamente eso no es así y, consecuentemente, lo que 
debemos ele exigir al ministerio, y así se lo hemos exigido , es 
que cualquier nueva captación que ponga en funcionamiento , 
de las que se han nombrado últimamente, que se haga con 
una garantía absolu ta, pero nada más esta garantía se puede 
obtener con una prudente exploración hasta il· viendo cuál 
es el rendimiento de verdad que dan lo acuíferos porque 
-repito- desgraciadamente no puede hacerse de otra manera. 
Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies Sr. President. Sres. i Srs. Diputat . Per aquest 
tema sí que val la pena pujar a la tribuna. Crec que és un 
tema que no és hOu ni tan soIs el eu plantejamenl peró és 
el tema més important que tenim plantejat a les nostres i1les, 
no només a les nostres iUes inó fins i tot a niveIJ mundial. 

Ahir -cosa que no sol ser freqüent per la meya part- vaig 
haver de coincidir amb un ministre socialista, no vull dir que 
hi vaig co.incidir perque ens trobarem al mateix lloc, sinó 
amb el se u plantejament, la conferencia la feia ell i va dir 
que avui en dja -parlava ele problemes mediambientals- el 
problema mecliambiental més gran esta en l escassesa d 'ai
gua, amb aixo tenia tota la raó perque va dir que el proble
ma més gran no é el petroli , és l'aigua -a mi que m'agrada 
tant a vegades fer referencia a la qüestió de Palestina, els 
pai"sos arabs, etc.- , va dir que es podia as egurar que el con
flicte actual entre els arabs i els israelians é més que el 
contl"Ol de les aigües del Jorda que per res més, i cree que en 
aixo tenia tota la raó. 

Pero no entrarem en disquisicions d'aquestes a pesar que 
crec que com a punt de partida és interessant dijO al grup 
interpeHant que crec que amb l a interpel·lació hem de coin
cidir, amb el que 110 coincidim és amb el temps, cronologica
ment perque just fa un any, millor elit més d un any el 24 
de mar<; de 1992, el Grup Parlamentad MIXT va interpeHar 
el Govern de la Comunitat Autónoma sobre política d 'ai
gües i a continuació, el 8 de maig, varem presentar una 
moció sobre política en materia d 'aigües, que va dur a 

l'aprovació de bona part de les propostes que varem fer. 
Que consti que no he tret aquest tema per dir aUo de 
nihil novum sub sale ni aquestes coses, sinó senzillament 
perque va bé aquesta insistencia i naturalment hi hau
rem de coincidir perque també, d'aguna manera, amb 
les propostes que es varen aprovar va sortir el mate ix 
tema que ha explicat el Sr. Conseller, i una de les coses 
era que el Parlament de les Illes Balears instas el Go
vern de l'Estat a la contractació dins l'any present -érem 
en 1992- del Pla hidrologic de les Illes Balears, segona 
fase. Per que? Perque el Govern, naturalment, no té 
competencies encara plenes en materia d 'aigües, pero, 
com ha dít molt bé el Sr. Conseller, no tenir les com
petencies no vol dir que no hagim de tenir malta preo
cupació per aquest tema. 

Com els he dit, jo crec que es varen aprovar moltes 
coses, que segurament aniria bé que si hem de repetir o 
si vostes han de presentar una moció subsegüent a 
aquesta interpel-lació d'avui no coincidís la moció amb 
aUo que ja es va aprovar, sinó amb aUo que va quedar 
penjant, i aUo que va quedar penjant, tal vegada a causa 
de la falta d'aquesta total competencia en la materia 
d'aigües crec que és el que hem de mirar d'aconseguir, 
sobretot tenir molt clar -jo supos que en cert punt el 
Govern ho té- plasmar en la realitat que a diferencia 
d'altres regions , aquÍ, a Balears, sobre aquest tema, hem 
de pensar que cada illa és una conca diferenciada i, per 
tant, aquesta peculiaritat és fonamental, i hem de pensar 
que a cada illa fa falta un únic gestor de l'aigua, a niveU 
insular -valgui la redundancia. 

Per tant, la nostra postura, els la torn a dir, tenint en 
compte que tampoc no descobrim alguna cosa al Go
vern, perque el mateix responsable de la Junta d'Aigües 
de Balears fa uns dies era qui donava la veu d'alarma 
respecte de Menorca, deia que a Eivissa la situació era 
molt greu, com ha dit molt bé el Sr. ConseUer, a l'illa 
d 'Eivissa precisament, i aquí hi ha la diferencia d'illa a 
illa, no és irreversible, pero és molt greu, pero prompte 
ho podria ser, a Formentera sí que és irreversible, i el 
que hem de fer, naturalment, és aixó que he dit abans, 
que la Junta d'Aigües de Balears es desenvolupi com ha 
plantejat aquí moltes vegades el meu grup, sobretot, per 
boca d'aquest diputat, tenint en compte el problema que 
tenim a l'illa d'Eivissa -acab Sr. President- y fer la Junta 
d 'Aigües de Balears amb juntes insulars, que tenguin 
qualque cosa més que competencies, bé, que tenguin 
capacitat executiva, que aixo és un altre tema, i d'aques
ta manera es podra atacar d'arrel el problema que te
nim, que és molt greu. Torn a repetir que segons sigui 
la moció, que esper que vagi en els termes -si és que la 
presenten- que jo he indicat, que no fos repetitiva del 
que havÍem presentat nosaltres, llavors així sera el 
sentít del nostre vot. Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari SOCI
ALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Antich. 

EL SR. ANTICR I OLIVER: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Com a conseqüencia 
del Pacte Autonómic en un breu espai de temps tendrem 
competencia exclusiva en materia d'aigües. Sense cap dubte 
ja teníem unes certes responsabilitats d'acord amb el conveni 
de col ·laboració signat i que ja existia, cree, des del 86, entre 
l'Estat i la Comunitat Autónoma. 

El Decret 106/1990, igual que la Llei d'aigües, estableix 
uns principis basics a aplicar en aquesta materia: unitat de 
gestió, tractament integral, economia d 'aigua, desconcentraci
Ó, descentralització, coordinació, eficacia i participació deIs 
usuaris. Endemés, tots els ordenaments jurídics moderns que 
tracten el tema d'aigües coincideixen que s'ha d'aconseguir 
una utilització racional i una protecció adequada deIs recur
sos. 

Si aquests són els eixos clau en la materia, ens hauríem 
de demanar si les actuacions del Govern d'aquesta comunitat 
autónoma els ha tengut en compte a l'hora de prendre deci
sions que puguin afectar directament o indirectament aquest 
tema. El cert és que, segons aquests principis, nosaltres creim 
que cal fugir de polítiques de sobreexplotació de recursos, 
fet que a les nostres illes és habitual, sobretot a les zones de 
més consumo Peró també és necessari, endemés, coordinar 
la política própiament d'aigua amb altres actuacions, amb 
al tres polítiques, és clar que moltes actuacions en materia 
d'ordenació del territori poden tenir importants efectes en 
relació amb la utilització racional o no d'un recurs tan im
portant com l'aigua. També és necessari complir les priori
tats que preve u la legislació vigent, fer complir aquestes 
prioritats va en benefici de la disponibilitat i de la qualitat de 
l'aigua. És indispensable també realitzar una vigilancia ex
haustiva del domini públic hidraulic per assegurar perma
nentment que es duen a terme les condicions legalment auto
ritzades. És indiscutible també que un bé escas passi per la 
necessitat de la redistribució de les captacions existents. No 
dur a terme d 'una forma minuciosa. totes aquestes accions fa 
molt difícil dur una política d'utilització racional de l'aigua 
així com realitzar una protecció adequada d'un bé tan escaso 

Unificar criteris entre les distintes administracions en 
aquest tema també seria molt important. És convenient fer 
més esfor~os en materia d'evitar qualsevol possible contami
nació deIs aqüífers. És imprescindible aplicar els controls 
adients i, si fa al cas, sancions per impedir que els pocs re
cursos que tenim es contaminin. S'han de refor~ar les acci
ons tendents a fer un seguiment de les aigües depurades, 
peró també d'altres activitats que, d'una forma o altra, po
den afectar els aqüífers. 

En definitiva, temes com la tardan~a en la regulació de 
la Junta d'Aigües, la manca de desenvolupament del Decret 

106/1990, la no sempre aplicació deis principis prevists 
en el citat decret en materia de seguiment d'aigües 
depurades, atorgament de concessions, aprovació de 
certes mesures d'ordenació del territori, la sobreexplota
ció de recursos, la manca d'aplicació d'unes prioritats 
clares, ens fan pensar que encara ens queda per fer, en 
aquesta materia, molt de camí. 

Esperam que, de la moció subsegüent, se'n derivin 
propostes per millorar la situació actual. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari 
PP-UM, té la paraula el Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí, gracias, Sr. Presidente. Simplemente para poner 
de manifiesto nuestro práctico acuerdo con todo lo que 
se ha venido diciendo aquí con motivo de esta interpe
lación que presenta el Grupo PSM i EEM, es curioso 
pero parece casi casi una voz monocorde la que aquí se 
oye en relación con el tema del agua. 

Yo tengo algunas notas en las que quiero volver a 
insistir, simplemente para dejar esa constancia, que 
estamos básicamente de acuerdo con lo que se ha dicho. 

Lo primero de todo es sobre la gravedad del proble
ma; es algo obvio, basta comprobar lo que un período 
de sequía, incluso un período de sequía relativamente 
breve, provoca en cuanto a la verdadera alarma que se 
produce en las Islas, y en determinadas zonas de ellas 
más, en relación con la falta de agua y con la mala 
calidad, la gran salinidad que tiene el agua. Por consi
guiente, quiero con esto también dejar constancia que 
evidentemente, desde nuestro grupo, tenemos una mis
ma preocupación, una preocupación también porque se 
desarrolle finalmente una competencia que, si bien el 
Estatuto y previamente, como había dicho el conseller, 
la Constitución nos concedía, sin embargo no ha llega
do aquí todavía, ha estado a punto de llegar con moti
vo de los acuerdos autonómicos celebrados o acordados 
entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero, 
con motivo, como todos saben, de la convocatoria de 
elecciones, no ha podido ser posible todavía que esa 
transferencia llegue. Esperemos que sea una de las pri
meras medidas que se tomen por el nuevo parlamento 
después de las elecciones generales. 

Añadido a esa competencia es importante subrayar lo 
que ya el conseller y en esta cámara efectivamente he
mos reclamado insistentemente de la Administración 
central, que es la conclusión de ese Plan hidrológico, 
que nos permita conocer con cierto detalle o por lo 
menos con cierta aproximación las reales posibilidades 
que tenemos de captación y distribución de aguas en las 
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Islas. Es curioso que habitualmente se suele atribuir el Parti
do Socialista, en general, la plena disponibilidad de planea
mientos en todas las materias y suele acusarnos precisamente 
a los grupos más liberales de huir de estos planeamientos, es 
curioso, y de tomar decisiones y de hacer realizaciones un 
poco de espaldas a esa planificación previa; es curioso signifi
car en este caso la tremenda ausencia que ese plan de tanta 
importancia para la Comunidad supone y, sin embargo, la 
propuesta de medidas concretas, que en su momento desde 
luego nosotros apoyalnos como es la reutilización del agua 
de Palma o la instalación de plantas desalinizadoras en Ibiza 
o la eventual traída de aguas, de unas aguas que se pierden, 
en sa Costera. 

Por consiguiente, esto son soluciones, nosotros las hemos 
apoyado pero, evidentemente, no son todas, seguramente, las 
posibles y no sabemos hasta qué punto son, efectivamente, 
las mejores. Algo de eso planteaba el Sr. Sampol, en definiti
va, en sus preguntas, creo que dejaba en el aire esta nebulosa 
que, ciertamente, no se despejará hasta que el Plan hidroló
gico esté. 

Pero todavía había más coincidencias, soluciones posi
bles. Yo creo que estamos todos un poco en ese camino, 
nuevos aprovechamientos de agua que en este momento se 
desperdician, mejora de los aprovechamientos y de las cap
taciones existentes, implantación de plantas potabilizado ras 
con la prudencia y la moderación que, evidentemente, deben 
plantearse estas plantas por lo que ya decía el Sr. Sampol -y 
tiene razón-, su alto consumo energético y, por consiguiente, 
es una solución que nosotros -insisto- que apoyamos en al
gún caso y que creemos que hay que llegar a ella, pero que 
hay que llegar a ella con prudencia y con moderación, sin 
ninguna duda. También una reutilización de las aguas depu
radas, qué duda cabe que ese es un camino muy bueno y un 
camino en el que se apuntaba concretamente la situación o 
el plan que había en relación a las de Palma y también otras 
que nosotros convenimos con el conseller que son una clara 
muestra de reutilización de aguas, como son su uso en el 
riego de campos deportivos, por ejemplo en los campos de 
golf, tal como convinimos en la ley hecha en este Parlamen
to, por que, en definitiva, las medidas en relación con la 
utilización yo creo que no tienen que ser limitadas, sino, 
como decía el Sr. Anticb racionales, y racionales en función 
de las prioridades económicas de esta comunidad, y no pode
mos olvidar una prioridad económica básica que tantas veces 
se ha dicho, representa prácticamente las tres cuartas partes 
de la actividad económica de nuestra comunidad, el turismo, 
y cara a ese turismo, tantas veces lo hemos discutido, éste es 
un factor clave e importante. 

Aparte de matizaciones en relación, por ejemplo, con 
temas como éste de los campos de golf, etc., en que alguno 
de los grupos podemos estar en desacuerdo, básicamente 
creo que hay un acuerdo unánime y pleno en que la solución 
no es una solución milagrosa, que tiene que venir en la utili
zación al máximo de los recursos existentes en la búsqueda 
mediante la potabilización de aguas de un prudente comple
mento a esos recursos existentes, en la mejora, desde luego, 

de la utilización del agua, yen su mejor aprovechamien
to. 

Por consiguiente, eso es todo lo que quería decir en 
nombre del Grupo Parlamentario PP-UM. Nada más, 
muchas gracias, Sr. Presidente. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Efectivament hi ha certes 
coincidencies, pero divergencies profundes. Per exem
pIe, convenc que, efectivament, no tenim les competen
cies en materia d'aigües, en materia de captació de nous 
recursos, a pesar que existeixen convenis i, per exemple, 
ja es va fer I'estudi previ del Pla hidrologic de les Illes 
Balears, ja hi va participar la conselleria, pens que aixo 
era 1'any 1987. 

Efectivament, no tenen competencies quant a capta
ció de recursos pero sí que tenen competencies plenes 
i una responsabilitat importantíssima, evidentment junt 
amb els ajuntaments, quant a la possibilitat de limitar 
l'augment del consum d'aigua. 1 aquí una part impor
tant de la nostra intervenció, que estara concretada en 
les futures mocions, feia referencia a aquest tema, per
que evitar un augment abusiu del consum d'aigua no 
consisteix simplement a fer un anunci que l'aigua lIes la 
esencia de la vida 11 i que és el 70% del cos huma, sinó 
que consisteix a prendre mesures efectives. Jo, en forma 
de preguntes, en suggeria algunes, per exemple, tenen 
competencies plenes quant a prímar un creixement 
urbanístic, a prohibir determinats reguius a zones ajar
dinades, evitar el reguiu amb aigua potable deIs camps 
de golf; jo recordaría que nosaltres tenim impugnats 
alguns camps de golf precisament perque no ten en justi
ficació de la concessió de les aigües depurades, a pesar 
d'aixo se'ls concedeix la declaració d'interes social, és 
basicament l'argument deIs nostres recursos, obsessio
nats perque no reguin amb aigua potable, supos que 
convendran que és una obsessió legítima en aquest 
moment y que aixo no és demagogia. Voste, Sr. Conse
ller, em pot garantir que tots els camps de golf no re
guen amb aigua potable?, que tots els camps de golf 
reguen amb aigua depurada actualment, fins i tot els que 
es pensava posar en funcionament després de l'entrada 
en vigor de la Llei de camps de golf? Jo crec que no pot 
garantir aixo. 

Quant al tema de les fugues, hi hauria d'haver un 
ajuda importantíssima als ajuntaments per corregir-les. 
La Junta d'Aigües, amb infraestructura hidraulica, té 
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rnés de 1.300 milions de pessetes en el pressupost, s'hi podri
en dedicar recursos importants; pensin que només a Palma, 
que consumeix actualment 44 hectometres cúbics/any, té, 
segons el director d'EMA YA, unes fugues d'un 25%, altres 
estimacions se n 'eleven al 35% pero, en tot cas, un 25% són 
11 hectometres cúbics, bastant més que els que es podran 
extreure de sa Marineta; és a dir, que només intentant corre
gir aixo progressivament podríem limitar aquests recursos. 

Llavors, el tema que planteja el Pla de desenvolupament 
regional, que el vare m comen<:;ar a estudiar l'altre dia en 
comissió; cada capítol acaba amb la insuficiencia de recursos 
naturals, principalment d'aigua, i cada capítol planteja 
aquest tema com el tema cabdal per al desenvolupament de 
les Illes Balears. La qüestió és: hem de mantenir un creixe
ment sostengut o quin creixement sostenible podem tenir en 
funció deis recursos naturals? És una pregunta que deixam 
aquí i que cau directament en el tema d'ordenació del terri
tori, competencia plena de la nostra comunitat. 

En els temes competencia de 1 'Estat i ara amb aquestes 
grans promeses electoral s que vénen aquí. Jo aquests dies he 
mirat retalls de diaris del 85, del 86, per preparar aquesta 
intervenció, és curiós com he vist aquestes promeses: l'aigua 
de sa Costera, l'aigua de sa Marineta. És a dir, que ja fa set 
o vuit anys que ja les prometien, ara hi ha unes eleccions, 
pareix que aquest estiu ja es vol que se'n duguin les aigües de 
sa Marineta; ara, ens preocupen unes declaracions del Sr. 
José Antonio Fayás -em pareix que estava accentuat-, on diu 
que el deticit actualment per a Palma i Calvia seria de 20, 25 
hectometres cúbics/any, que els esperen treure de sa Marine
ta i de sa Costera. A sa Costera, les previsions més optimis
tes, les deIs anys millors, són 10 hectometres cúbics, enguany 
segurament no arribaran a sis hectometres cúbics. A sa Mari
neta, aquest estudi previ diu que com a maxim s'hi podran 
extreure 5, 10 hectometres cúbics/any. Anam als dos maxims, 
10 i 10 són 20. És a dir que el que preocupa per a les zones 
de Llubí no és que se'n duguin l'aigua, sinó que se'n faci 
una extracció massiva i que es torni a produir un error irre
versible, que és la salinització deis aqüífers, la salinització 
seria un terrible caos ecologic si comen<:;as per s'Albufera, 
després els aqüífers d'Inca i sa Pobla -en determinats articles 
que he llegit pareix que aixo seria possible. Per tant, quin es 
garanties oferim a aquesta gent... -. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Sampol, per favor. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sí, perdoni, no me n'havia adonat, Sr. President. 

Quines garanties es poden oferir a les poblacions que, 
sent solidaris amb els municipis de Palma i Calvia, no veuran 
com la seva zona es convertid en una zona com Campos o 
el Pla de Sant Jordi, i, sobretot, s'ha de predicar amb l'exem
pie, és a dir, de manar solidaritat amb exemple, veure l'apro
vació de noves urbanitzacions, veure que s'augmenta la po-

blació d'aquests dos municipis, Palma i Calvia, tenim 
pocs motius per apel·lar a la solidaritat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampa!. En torn de contrareplica, Sr. 
Saiz, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Jerónimo Saiz i Go
mila): 

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Sampol 
ha dicho el Sr. González Ortea que todos estábamos de 
acuerdo en casi todo, yo creo que sí, que es cierto que 
estamos de acuerdo en casi todo, pero evidentemente 
hay alguna cosa con la que no podemos estar de acuer
do, tiene que haber algunas divergencias, lógicamente; 
pero es lógico que tengamos divergencias con usted, con 
quien siempre hemos tenido planteamientos distintos en 
este tema -no con usted, con su grupo, quiero decir. Lo 
que me extraña es que tengamos divergencias con el 
representante del Partido Socialista, y permítame que 
sea un poco duro pese a que usted no lo ha sido en su 
exposición, pero echarnos en cara al Gobierno nueva
mente ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Conseller, perdoni, el torn de contrareplica és 
per a la replica anterior qúe ha fet el Sr. Sampol; no es 
pot entrar en debat sobre els altres grups. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES IOR
DENACIÓ DEL TERRITORI (Jerónimo Saizi Gomila): 

Perdone, Sr. Presidente. Pensé que, como el interpe
lado era yo, podía contestar a todos, lo lamento, retiro 
lo dicho y no intervengo. 

Simplemente, Sr. Sampol, mire. Bueno, lo primer de 
todo, que quede claro que no tenemos competencia en 
materia de aguas, lo digo porque alguien todavía se 
llama a confusión y el Sr. Ministro de Obras Públicas 
ayer no lo sabía y se creía que teníamos competencia 
en materia de aguas, parece ser que hay otros socialistas 
que siguen creyendo lo mismo, no tenemos competencia 
en materia de aguas, las tiene todas absolutamente el 
ministerio, y directamente en el agua no podemos hacer 
nada, podemos intentar colaborar, podemos, por ejem
plo, forzar a que contraten el Plan hidrológico, como ya 
hicieron el año pasado, que lo contrataron de acuerdo 
con la resolución que aprobó el Parlamento, lo pedimos 
y lo contrataron. 

Hemos intentado frenar la sobreexplotación de los 
acuíferos de Ibiza, por ejemplo, y pese a que hace mu
chos meses que está todo nuestro estudio, nuestra pro-
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puesta, para que se declaren acuíferos saturados, está en el 
ministerio y, sin embargo, no los declaran, y lo hemos pro
puesto. Eso quiere decir que algunas veces no conseguimos 
todo lo que pretendemos. 

Tenemos competencia para limitar el consumo, lo que 
habría que ver es si tenemos que limitar este consumo o no 
tenemos que limitarlo. Yo creo que éste es un punto que 
debe plantearse en el Plan hidrológico, y ésta es una de las 
divergencias clave. Ustedes parten de la base de que el consu
mo ya hay que limitarlo, yo creo que mientras haya recursos 
disponibles tiene que haber recursos disponibles, porque dice 
usted que en el Plan de desarrollo regional constantemente, 
en todos los capítulos, se tropieza en que el desarrollo pasa 
por la necesidad de disponer de recursos naturales, entre 
otros el recurso hidráulico; oiga, ¿es que no queremos man
tenernos en un nivel de vida elevado?, ¿es que queremos vol
ver a subdesarrollo? Habrá que ver el tema; entonces, no 
puede ser el que intentemos frenar nuestro desarrollo simple
mente porque en estos momentos tenemos problemas en la 
disponibilidad de recursos, siendo que hay posibilidades de 
explotar mejor los recursos que tenemos. Y todavía hay 
algunas de captar nuevos recursos, y hay algunas de -como 
ha dicho el portavoz del Grupo PP-UM- ir explotando pru
dentemente otras posibilidades, por ejemplo, la construcción 
de plantas desalado ras, que tienen sus problemas, tienen sus 
inconvenientes, pero también tienen sus ventajas; tienen un 
elevado coste económico pero, a lo mejor el rendimiento que 
se obtiene de este recurso, que se obtiene por la vía de la 
desalación, compensa por el elevado coste económico, enton
ces habrá que hacer el planteamiento del impacto ambiental 
que tiene y ver si es compensable o no es compensable. 

Es decir, el partir de la base de que no tenemos que au
mentar el consumo mientras haya otras posibilidades, yo creo 
que no, yo creo que hay que explotar al máximo estas posibi
lidades, creo que esto es lo que mandan las normas de la 
economía. Hay un recurso disponible y hay que utilizarlo 
bien, lo que pasa que sin poner en peligro la supervivencia, 
como decía antes, de los acuíferos, estoy de acuerdo. Y no 
podemos poner en el mismo plato sa Costera y Llubí, que 
son dos casos muy distintos. Sa Costera es un agua que se va 
al mar, de la que podremos aprovechar la que sea, la que la 
naturaleza nos mande, puede que sean 6 millones de metros 
cúbicos, puede que sean 10, sean los que sean los podemos 
aprovechar porque si no, se pierden en el mar. El caso de 
Llubí és un caso totalmente distinto, donde si llegan a ex
plotarse para uso doméstico habrá que hacerlo con la pru
dencia necesaria para evitar que creen afecciones negativas 
a s'Albufera, a los otros pozos que están en explotación en 
estos momentos, a otros abastecimientos que se abastecen del 
mismo acuífero, naturalmente que sí, y ésa es la exigencia 
que nosotros hacemos al ministerio, que si se explotan esas 
aguas, las garantías -le repito-, hasta que no se inicie la 
explotación, a priori no pueden darse porque no se sabe de 
cuánto se dispone , pero ahí sí que se puede regular y hay 
que aprovechar la que se pueda. 

Los campos de golf. Quiero recordar, en principio, 
que la declaración de interés social no la hace el Gobier
no, la hacen los consells insulares. Segundo, hay campos 
de golf que riegan con agua potable porque son campos 
de golf que están autorizados anteriormente a la Ley de 
campos de golf nuestra, que lo exige, pero así y todo, 
alguno de los antiguos, por ejemplo en Magaluf i en 
Santa Pon<;a están regando con agua residual depurada, 
pese a que son más antiguos, en los modernos, en los 
posteriores a la ley, en todos ellos se ha exigido que se 
riegue con agua residual depurada. 

Que se pueden mejorar las conducciones para dismi
nuir las fugas, es cierto; llama mucho la atención cuando 
se habla de las fugas que hay en la ciudad de Palma, 10 
millones de metros cúbicos, hay algunos que para que 
parezcan más hablan de 10.000 millones de litros, por
que así parece que es más. Bueno, lo que es cierto -lo 
repito- es que las fugas no pueden suprimirse en su 
totalidad, es físicamente imposible y, por otra parte, 
habría que ver cuál es el coste de reducción de estas 
fugas, porque es una cuestión económica si es más bara
to reducir estas fugas o captar las aguas de sa Costera, 
pero ése es un planteamiento que el ministerio se hizo 
en su día y llego a la conclusión de que acometía con 
prioridad la captación de las aguas de sa Costera porque 
resultaba más económica la captación, nada más que un 
tema económico, en este caso concreto, cuando estamos 
comparando unas aguas que se pierden en el mar por la 
vía de una fuente que desagua en el mar y otras aguas 
que se pierden en el subsuelo por fugas a través de las 
redes; pero optimistas no podemos ser, al cien por cien 
de las fugas no se puede llegar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

IV.l).- Proposició no de llei RGE núm. 723/93, pre
sentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a criteris de regulació deIs esamdards de qualitat de 
serveis deIs establiments hotelers. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al darrer punt de l'Ordre del Dia, que cor
respon a la Proposició no de Llei número 723, presenta
da pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a crite
ris de regulació deIs estandards de qualitat de servei deIs 
establiments hotelers. Té la paraula, en nom del grup 
proposant, el diputat Sr. Pallicer. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Avui em complau 
introduir el tema de turisme, una vegada més, i un tema 
important, el tema de la qualitat. 
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Darrerament, en aquesta comunitat, es parla molt de 
qualitat; darrerament, aquesta setmana passada, aquests me
sos passats, el propi president de la Comunitat Autonoma 
parlava d'una revolució turística amb un objectiu de quali
tat, i el propi conseller de Turisme, arran d'aquestes disputes 
que hi ha hagut amb segons quins membres d'ABTA, en 
aquest darrer congrés, cada dos per tres també ha posat 
aquesta paraula de qualitat en la seva boca. 

Nosaltres creim, i ho hem dit al tres vegades, que és un 
tema important, i tal vegada és la bona sortida que té aques
ta comunitat autonoma en el tema turístic i en el tema, 
evidentment, economic. Analitzar les noves tecniques de 
produir el producte turístic passa inexorablement, des del 
nostre punt de vista, per la qualitat . 

El producte turístic, com tots sabem, es compon de di
versos elements: de la natura, de l'entorn, de la planta hote
lera. Pero tampoc no entraré en aquestes qüestions. 

A la planta hotelera hi va haver un debat fa molt poc 
temps, on va quedar bastant palesa la visió nostra de la lenti
tud que hi ha en el seu desenvolupament, que retarda entrar 
dins el terme de qualitat. Pero també hi ha uns elements que 
són molt importants i als quals aquí s'ha prestat molt poca 
atenció, em referesc a la qüestió de la professionalitat. Al 
turisme, l'element huma és fonamental, l'element huma és, 
tal vegada, l'element vital per donar un servei de qualitat 
dins el món turístico Ido bé, en el tema de la professionali
tat, aquesta comunitat autonoma crec que ha comes uns 
errors imperdonables. No ha ates així com tocaya la impor
tancia de la professionalitat, pensem que encara ara no tenim 
una escola de turisme alla on ensenyin als nostres futurs 
regidors i dirigents del turisme les bases teoriques i les anali
sis de futur. També s'ha fallat d'una forma important en 
intentar reciclar any rera any aquests treballadors, aquests 
70.000 treballadors que tenim en temporada punta dins la 
nostra comunitat autonoma, que tracten dia a dia amb els 
clients i que no han rebut el reciclatge que pertocava i que 
s'hagués pogut fer anualment en combinació amb altres 
institucions, aquest propi diputat fa menys d'un any ho va 
proposar en aquesta cambra i la proposta va ser rebutjada. 

Pero endemés de la professionalitat llavors hi ha el cas 
practic i la qüestió practica de desenvolupar aquesta profes
sionalitat a través deIs serveis, i aquí és on entram dins la 
qüestió de qualitat. tots tenim una idea, una certa idea, del 
que entenem per qualitat, tots, subjectivament, quan parlam 
de qualitat, tenim una imatge dins nosaltres, on queda defi
nida i reflectida aquesta qualitat, pero crec que arriba el 
moment que aquesta definició de la qualitat, ja que tant se'n 
parla, 1 'hem de concretar i l 'hem d 'objectivar amb criteris 
que ens hi ajudin i que serveixin de marc per anar cap a ells. 
Uns criteris que han de tenir unes proporcions i que han de 
tenir un sentit comú. Aquest és el gran tema d'aqeuesta pro
posició no de llei; fixar, per part del Govern, aquests criteris, 
per dur-los a aquest Parlament. 

Es tracta de cercar unes noves regles de joc, uns 
parametres objectius, trets de l'experiencia que tenim 
tots en el sector turístic, que facin que qualsevol perso
na, qualsevol visitant, que vengui a un establiment hote
ler, segons la seva categoria, tengui la seguretat, com a 
consumidor, com a visitant, que rebra un mínim de 
qualitat. 

Evidentment, aquests parametres, aquests ratios, 
aquestes raons, aquestes proporcions, s'han de fixar 
d'acord amb l'estructura de cada establiment, deIs esta
bliments en general, en analitzar els seus serveis. A títol 
d'exemple podríem parlar de relacionar el nombre de 
clients d'un establiment hoteler amb el nombre d'emple
ats, el nombre de cambrers, amb el nombre de comen
sals, la recepció, el nombre d'habitacions que fa cada 
cambrera de neteja, etc. Es tracta de fer-ne una analisi 
objectiva, d'aixo, amb sentit comú, amb proporció i 
flexible, per intentar objectivar el tema de la qualitat i, 
perque s'inverteixi en modernitzar i en posar tecnologia 
en els establiments, contemplar l'element de tecnologia, 
l'element d'inversió de capital, que serviria com element 
compensatori per fixar aquests parametres. 

Creim que amb aquests parametres i amb aquests 
estandards de qualitat donaríem credibilitat als nostres 
visitants i als mercats. Creim que seria una innovació 
dins els mercats i dins els competidors perque veurien 
que nosaltres lluitam amb imaginació i amb creativitat 
a l'hora de plan tejar els nos tres productes turístics. 
Pensam -i pens- que els polítics hem d'intentar de totes, 
per totes, rompre aquest cercle del servei que es degrada 
a causa que es juga a un preu a la baixa i intentar pujar 
elllistó de la qualitat, pujar el llistó deis serveis, no just 
amb la modernització de la planta hotelera, no just amb 
la professionalitat, sinó que hem de donar uns estan
dards mínims per donar seguretat al visitant i al con
sumidor, perque, d'aquesta manera, tenguem un prestigi 
en els mercats que ens visiten, un prestigi únic, tal vega
da. Que aquestes paraules que els membres importants 
i maxims responsables d'aquest Govern han manifestat 
amb tanta vehemencia es facin realitat i es concretin, i 
que no just quedin en paraules. 

Creim que hem de posar en marxa tot aixo, pero tot 
d'una, si volem, d'una manera o de l'altra, guanyar un 
poc aquest futur que, en aquests moments, és incert. 
Introduir aquest nou debat en aquesta cambra, introduir 
aquest nou debat de la qualitat en aquesta comunitat 
autonoma, crec que és una necessitat que jo he tengut 
el gust de proposar i de presentar. Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pallicer. Pel Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Sr. Vida!. 
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EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sra. Presidenta. Aquest és un altre tema en el 
qual no havia d 'intervenir, per aixo em limitaré a ser breu i 
a fixar la nostra posició. 

Ens pareix bé el plantejament, sota uns criteris de regula
ció deis estandards de qualitat deIs serveis deIs establiments 
hotelers, que presenta aquesta proposició no de llei del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. Nosaltres no entrarem en el 
tema que aquestes pautes que aquí es marquen tal vegada les 
té el Govern i la conselleria, a la millor les té en preparació 
i ja a punt d'aplicar, aquest és un tema en el qual nosaltres 
no entrarem, pero creim que s'ha d'estar d'acord que si 
volem ser competitius en alguna cosa que és el nostre suport 
economic, com és el turisme, no ens podem adormir sobre 
els llorers actuals i, sobre aquests llorers, pensar ja que tenim 
el futur assegurat. Per tant, creim que és correcte que amb 
aquesta proposició no de llei es demani que el Govern de la 
Comunitat Autonoma presenti a aquest Parlament uns crite
ris de regulació en el sentít que hem dit, deIs estandards de 
qualitat, deIs serveis, deIs establiments hotelers. 

Per tot aixo -el nostre grup en aquests moments es redu
eix a aquest diputat que els parla- aquest diputat donara 
suport a aquesta proposició no de llei del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari PSM i 
EEM, té la paraula el Sr. Sansó. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sra. Presidenta; gracies, Sres. i Srs. Diputats. El 
nostre grup pensa que aquesta proposició no de llei del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA és una proposició important i 
molt necessaria. El PSM i EEM considera important i molt 
necessari tot el que vagi en la línia de respecte al medi am
bient i que a la vegada vulgui millorar la qualitat de la nostra 
oferta turística. Per aixo, Ji vull avan~ar, Sr. Pallicer, el nos
tre suport a la proposició que ens presenten avui. Li dona
rem el nostre suport perque les nos tres illes ja no són aquell 
paradís barat de fa uns anys, sinó que, així com tenim i 
volem tenir uns preus cada vegada més europeus, logica
ment, per competir amb altres mercats turÍstics haurem 
d'oferir també una qualítat no soIs, com ha dit voste, de la 
planta hotelera i de l'oferta complementaria que, sens dubte, 
és moIt important, sinó que, com molt bé ens planteja 
aquesta proposició, també hem d'oferir una qualitat de tots 
els serveis que oferim als turistes que ens visiten. 

Qui dubta avui que el servei de piscina o d'una pista de 
tennis pot incrementar el preu de venda d'una habitació, per 
aixo és que la qualitat es pot plantejar de moltes maneres. 
Sabem que els turistes que vénen, a pesar de ser un turisme 
barat, es tornen cada vegada més exigents, sobretot amb els 
serveis que els oferim, que, per cert, també haurÍem de 

reconeixer que moItes vegades deixen molt a desitjar. Es 
podrien posar molts d'exemples d'aquesta manca de 
qualitat, i aixo és el més preocupant i greu, no ho fa
rem, pero volem manifestar que, sens dubte, el nostre 
gran repte avui és aconseguir una major qualitat a tota 
la nostra oferta turística. Aconseguir que la nostra ofer
ta sigui cada vega da més satisfactoria per als visitants és 
feina de tots, pero hem de tenir ciar que quan parlam de 
l'oferta ens referim a tot el seu conjunto Quasi tothom 
coincideix a definir-ne els objectius, d'aixo, quasi tothom 
hi té els remeis, pero no coincideixen les postures deIs 
partits polítics per donar-hi les millors solucions. El 
PSM i EEM, sempre que en té ocasió, intenta aportar 
dins el debat les nostl'es solucions, no sempre accepta
des, pero sí almanco escoltades, i aixo és d'agrair. 

Pero el turista, quan arriba, es troba amb un conjunt 
de béns i serveis que, dins les nostres possibilitats, hem 
d'intentar, sempre que és possible, oferir i millorar, 
pero sempre també -com he dit abans- dins un respecte 
absolut a un medi ambient i dins una qualitat que a la 
llarga ens pot beneficiar i, sens dubte, ens ha de benefi
ciar. Hem de tenir ciar que si s'entra en un procés de 
destrucció de la naturalesa i dins una perdua de la quali
tat és molt difícil llavors poder oferir aquesta qualitat. 

Per aixo el nostre grup entén que la lluita per acon
seguir una oferta de qualitat és una lluita constant i 
diaria, com també estam d'acord amb el Sr. Pallicer que 
aquesta qualitat necessita d'una certa regulació. Aquesta 
proposició ens ofereix aquesta regulació, que crec que és 
donar un camí al Govern balear perque ens presenti el 
que diu la proposició. 

Des del PSM i EEM pensam que hem de fer bé la 
prestació deIs serveis complementaris als turistes perque 
el futur que volem per a les Balears sera dins un marc 
de millorar el que tenim o no hi sera. Tenim, sense cap 
dubte, reptes de qualitat que abasten aspectes econo
mics, com s'ha dit, pero no podem oblidar que la quali
tat també ve donada pel medi ambient i l'entorn que 
puguem oferir als nostres turistes. En els aspectes soci
als, culturals, sociologics, etc., tenen també la seva im
portancia. 

La nostra és una oferta que pot sortir de la crisi, cal 
ser optimista en aquest aspecte o al manco el nostre grup 
voldría ser optimista, i seria optimista si veiéssim, a més 
de bones paraules, com voste ha dit, bones paraules que 
ens repeteixen sempre que ens parlen de turisme, una 
voluntat de dur una certa política endavant. Sens dubte 
la Llei de la modernització de l'oferta complementaria 
que ha de venir aquí i el famós POOT solucionarien 
bastants de problemes que avui, desgraciadament, són 
lleis que encara no tenim. 

A la vegada, ens trobam que un deIs nostres greus 
problemes és que dins Europa aquesta imatge de quali
tat que tots voldríem per a les Illes Balears no esta tan 
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arre1ada com desítjaríem. Hi ha molta feina afer per millo
rar aquesta imatge ja que fíns ara hem tengut prou amb el 
sol í la platja per omplir els nostres establiments, pero aixo 
es pot acabar i per aixo hem d'estar preparats i tenir una 
oferta molt més diversificada i oferir cada vegada més coses 
i de més qualitat als turistes que vénen. Recordem que fa 
trenta anys, fíns í tot fa molt menys temps, soIs es parlava de 
turisme, sense cap qualificatiu, no es plantejava que aquest 
podría dur un munt de problemes. Avui hem arribat a un 
final d'epoca o almanco hem entrat en un plantejament 
diferent del que teníem fins ara, que ens ha de servir per 
corregir els errors del passat. Tením cIar el que no podem 
repetir, ja que seria d'irresponsables repetir uns errors del 
passat. Cercar una major qualitat turística ha de ser un deis 
objectius, encara que aquests arríbin tard, la qüestió és que 
hí són i que han d'arribar. 

Per al PSM i EEM tot el que serveixi per cap girar aquesta 
imatge d'un turisme barat ens pareix positiu ja que, com he 
dit abans, aixo pot ampliar la nostra oferta i pot fer que el 
turista que ens vista tengui ganes de tornar. Som conscients 
també que el nostre mercat s'ha adaptat molt bé a aquest 
turisme barat i que aquest mercat necessitara temps per 
adaptar-se a una nova situació. Som conscients també que la 
millora d'aquesta oferta pot dur una serie de problemes que 
haurem de tenir en compte, per exemple, més qualitat vol 
dir més espai d'ús comunitari dins l'hotel i fora deIs establi
ments més ofertes culturals i espoqives, més amabilitat i 
professionalitat deIs nostres treballadors. millorar els nostres 
productes i serveis, etc., etc. 

Davant aixo ens trobam que la crisi i el mercat en aquests 
moments no fa economicament massa viable aquesta qualitat 
que ( ... ) i que, a pesar d'aquest turisme barat, aquesta qualitat 
s'ha de demanar sempre, ja que, com deia abans, la disminu
ció de la qualitat duu a la lIarga a una baixada de preus i 
aixo a una poca rendibilitat. Avui ja no es possible jugar amb 
els preus a la baixa com atractiu, sinó que cal una voluntat 
més decidida del Govern balear per millorar la situació actu
al. 

És per aixo, Sr. Pallicer, que el nostre grup, com voste, 
pensa que aquesta proposició d'avui pot contribuir o hauria 
de contribuir que aquesta voluntat de millorar la nostra ofer
ta sigui possible. D'aquÍ el nostre suporto Esperam que prest 
tendrem aquests criteris que voste esmentava, de regulació 
del úpus ele qualitat i serveis. Moltes gracies. 

i:-L SE . PRESIDE1'lT: 

Moltes gracies, Sr. Sansó. Pel Grup Parlamentari PP-UM, 
té la paraula el Sr. Palau. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sra. Presidenta. Molt breument, per fixar la 
postura del nostre grup, PP-UM, en relació amb aquesta 
proposició no de lIei. Anunciam que votare m en contra d'a-

questa, intentaré explicar els motius pels quals votare m 
en contar d'aquesta proposició no de lIei. 

Per a nosaltres els estandards de qualitat tenen dos 
apartats: un, pel que fa als establiment hotelers i extra
hotelers, i l'altre pel que fa a serveis. 

En aquests moments els allotjaments hotelers vénen 
regulats encara per una normativa que és bastant antiga, 
pero que és la normativa existent en aquest moment, 
que ve d'una ordre de 19 de julio! de 1968, que va ser 
publicada en el ButLLetí Oficial de l'Estat de 7 d'agost, 
pel qual es regulen totes les categories, aixÍ com les 
característiques i la qualitat que han de tenir els establi
ments hotelers quant a cada una de les seves categories. 

Es fan diversos grups, es fan grups d'hotels, en els 
quals hi ha hotels de cinc, quatre, tres, dos i una estrella. 
Tenim el grup d'hostals i pensions de tres, dos i una 
estrella. Tenim les fondes, tenim els hotels-apartaments 
de quatres, tres dos i una estrella i altres allotjaments 
que tenen caracterÍstiques especials. 

Aquesta lIei ja defineix exactament quines són les 
característiques i la qualitat que ha de tenir cada un deIs 
establiments, quant a mesures, qualitat deIs materials, 
dimensions, etc. 

Per altra banda, en ús d'aquesta normativa, la Con
seIleria de Turisme del Govern balear té un seguiment 
puntual del compliment d 'aquesta lIei. Jo li puc anunciar 
que més o manco, segons dades que m'ha facilitat la 
propia conselleria, es passen prop de 230 inspeccions 
anuals quant a comprovació aquests estandards de quali
tat. 

Per altra banda, crec que en aquests moments que 
existeix una normativa a nivell estatal, que l'apliquen 
totes les comunitats autonomes, que és igual per a tots 
i que fins j tot nosaltres, en aquesta comunitat, aplicam 
un pla de moelernització ele "oferta turística, que fins i 
tot esta relacionada amb aquesta lIei. seria un greugt· 
comparatiu molt important, en aquest moment que hi ha 
bastants d'establiments que, d'alguna manera, han passat 
la inspecció d'hotel o establiment moelernitzat, canviar 
els criteris perque n'hi hauria que els haurÍem -diguem
ne- mesurat amb uns criteris i uns altres els valorarÍem 
amb altres. 

Bé, a més -ca m dic-, aquesta lIei, fins ara, cree que 
és acceptada per tots, a pesar que és una lIei mo!t antiga 
-em pareix que la va publicar el Sr. Fraga lribarne
encara no he vist cap estament ni cap comunitat auto
noma que hagi decidit ni demanat canviar-Ia. 

Per altra banda, ja en l'apartat de serveis, Ji vull dir 
que, efectivament, els serveis són molt importants. No 
val només, com ha dit voste, que facem remodelació de 
l'oferta turística, que facem passejos, que facem plans 
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d'embelliment, etc. si els serveis no es corresponen una mica 
amb la categoria i la qualitat. Pero també vulJ dir que aixo 
deIs serveis ve una mica amb la relació i la professionalitza
ció del propi empresari, o sigui, és molt difícil fer una llei 
en la qual diguem que ha de fer cada una de les persones 
que hi ha a un hotel, que han de fer, com s'han de compor
tar i que els podem exigir. L'únic que es pot fer, i de fet sí 
que ho fa aquest Govern, és donar els mitjans necessaris per 
a la formació d'aquesta gent, i els mitjans necessaris, per 
exemple, són l'Escola d'Turisme, voste ha dit que no hi 
havia cap escola de turisme, ido sí, sí que hi ha una escola 
de turisme, que és de titularitat del Govern balear, del Go
vern d'aquesta comunitat, que esta adscrita a la Universitat 
balear pero és de titularitat d 'aquest Govern. 

Per altra banda també sabem que hi ha una escola d'hos
taleria, que fins i tot aquesta tarda hem tengut l'ocasió que 
el propi conseller ens ha dit que en dates molt breus entrara 
en funcionament una escola que crec que coHaborara molt 
per a la formació d'aquests professionals i, a part de tot aixo, 
tot el que es fa tant de la ConseUeria de Turisme com d'al
tres conselleries del Govern, quant a cursets de formació. Jo 
vuU recordar que la ConseUeria de Turisme en col'laboració 
amb la PIME esta fent alguns cursets de formació de dife
rents arees, com pugui ser recepcionista, cambrer, etc. Pero 
també, a través de la Conselleria de Treball i del Fons Social 
Europeu s'estan fent infinitat de cursets. Crec que són els 
propis empresaris, sense fixar-los criteris, els que han de tenir 
aquesta responsabilitat per poder fer aquesta formació del 
seu personal, com és natural amb el suport i la coHaboració 
de l'Administració pública, pero no amb uns criteris que els 
haguem de fixar perque jo crec que aixo ja és un intervenci
onisme massa gros arribar fins aquí. Quant a les mesures 
estandards deIs establiments esta bé, pero quant al personal 
i serveis jo crec que seria profunditzar una mica massa. Gra
cies, Sra. Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Palau. En torn de replica, té la parau
la el Sr. Pallicer. 

EL SR. P ALLICER 1 PUJOL: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. Gracies, Sr. Vidal 
pel seu suport a aquesta proposició no de lIei, crec que ( ... ). 
Sr. Sansó, gracies igualment, crec que ha entes perfectament 
el tema, l'ha centrat i, endemés, ha explicat, ha profunditzat 
en el tema de qualitat referit a qüestions mediambientals, a 
qüestions d'entorn, que, evidentment. formen part. com he 
intentat explicar abans, del ¡.¡wducte global que en aL[u<;;:,l 

moment es ven en el mercat; i sen se cap dubte jo li don 
també el meu suport a tot el que ha dit respecte del medi 
ambient, al fet que han de ser sensibles perque, entre altres 
coses, els que vénen després de nosaltres tenen i tendran els 
mateixos drets de gaudir de la natura com nosaltres l'hem 
tengut. Per aixo, amb aquesta herencia, hem de ser molt 
primmirats, per poder-la tornar a eUs. 

Evidentment, encara que molta feina a fer en aquesta 
comunitat amb el turisme. Pensem el que era el servei 
turístic, la qualitat turística de fa deu, onze o dotze 
anys i pensem el que és ara. Si ens posam la ma sobre 
el cor veurem que hem perdut molt, i aixo és el que 
hem d'intentar -crec- inexorablement recuperar, i ho 
hem de fer amb un impuls potent i fort, per cercar 
aquesta rendibilitat, perque, evidentment, sense ella no 
hi ha empresa, no hi ha ocupació ni hi ha futur. 

Sr. Palau, jo conec aquesta reglamentació, famosa ja, 
de l'any 68, vaig tenir ocasió ja fa molts d'anys d'estudi
ar-Ia, quan vaig fer el curs de tecnic en empreses turís
tiques i activitats turístiques, eren moments distints, 
anavem a Madrid a fer-ne l'examen, i sí, la vaig estudi
ar crec que amb bastant de profunditat i, segons en 
quins moments, a causa de la meya professió, també la 
vaig exercir. Pero no té res a veure amb el que hem 
presentat avui aquí; és a dir, la normativa estatal que 
tenim a la norma, no hi feim cap referencia en aquesta 
proposició no de Uei, i aixo és un poc el que m'ha sor
preso 

M'ha sorpres també que em parlas d'aquestes ins
peccions, amb les quals controlen la qualitat i aUa on hi 
ha un alt grau de qualitat, etc., perque, jo no ho sé, jo 
estic conven~ut que la plantilla d'inspectors que hi ha 
són funcionaris de prestigi, a més, professionals, no els 
conec tots, pero en conec un parell i aixo em consta, i 
evidentment a mi em costa creure que no hagin pogut 
detectar qualsevol cosa que voste i jo, si anassim a cin
quanta o seixanta establiments de qualsevol zona i hi 
féssim un testing, detectaríem. 

Pero el tema és el servei, aquesta proposició no de 
llei va al servei, el COl' cl':lquesta proposició no de Uei és 
la qualitat, el~ :;:;i.dndards mÍnims de qualitat en serveis 
als establiments hotelers. Evidentment, jo comprenc que 
aixo sigui difícil, he hagut de reflexionar-ho molt abans 
de presentar aquesta proposició no de lIei, perque sé 
que té una carrega de profunditat i sé que és molt 
important, més a la millor que el que es pensen; pero 
ho he fet amb tota intenció, perque crec que si no 
obrim el debat de la qualitat de bon de veres aquí, i no 
just amb paraules, a la lIarga i a mig termini en sortirem 
perdent tots. És per aixo que el trec aquí. 

Evidentment, si nosaltres, en aquesta comtm¡I.<Ál. com 
molt bé s'ha dit aquí i es diu C1'ld<l di;-, ..:.~ 1;)% eL; dK 
nrac.t¡r>~. ~:lent. clirectament o indirectament, :,urt del 
turisme, nosaltres l'hem de mimar. Nosaltres hem de 
tenir les eines ben esmolades, quasi com aquen tallador 
de pins que l'única feina seva era tallar pins i que havia 
de tenir l'eina ben esmolada i ben a punt per poder 
treure el jornal. Nosaltres hem de fer exactament igual, 
no es tracta de fer un intervencionisme salvatge, es trac
ta d'aplicar el sentít comú per intentar que l'única eina 
que tenim estigui bé, comen~ar a poc a poc i pujar-ne 
al llarg deIs anys el niveIl, de la qualitat, no és res més 
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que aixo, sense encotillar ningú, sense ser inflexible, sinó que 
hi hem d'introduir el debat, hi hem de fixar mÍnims pactats 
i tirar per amunt, i a poc a poc millorar aquesta qualitat. 

L'intervencionisme a mi tampoc no m'agrada, pero en 
aquesta comunitat, alla on tot el turisme, si tenim, pel fet 
que sigui, per situacions economiques, per errors del passat, 
per empresaris desanimats, per conjuntures financeres distin
tes, perque no ha actuat amb for¡;a aquest Govern per inten
tar que hi hagués una planta hotelera així com toca, que era 
la seva obligació i no deixar que llavors els amortiments, a 
través de capital, se n'anassin a altres punts; si no ho tenim 
així, i és el nostre pa, nosaltres hem d 'actuar, i cree que és 
legítim intervenir d'una manera flexible, d'una manera adi
ent, en aquest tema de la qualitat, perque si no ens passara 
el que esta passant: hotels de sis-centes places, alla on hi ha 
una persona que els guarda el vespre; cambreres de pisos que 
duen trenta i trenta-cinc habitacions, cambrers que fan sei
xanta i setanta clients; etc. Voste em pot explicar com ho 
poden fer?, si són professionals, perden l' ofici, i si no ho 
són, donen la imatge d'aquesta poca qualitat que crec que 
intent explicar, que en aquests moments, en línies generals, 
donam d'una manera o de l'altra als nostres visitants. 

És per aixo que cree que hauríem d'agafar seriosament el 
tema aquest deIs estandards mínims de qualitat per entrar 
d'una vegada a millorar i a pujar elllistó cap amunt, perque 
si no, tal vegada, un dia sera tard, perque els lOur-operalOrs, 
Sr. Palau, i voste ho sap, són empreses comercials i quan 
no ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Li prec, Sr. PaIlicer, que acabi, ha sobrepassat el temps. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Sí, ara acab, moltes gracies. 

Quan no ens necessitin ens diran: amics meus, bones 
tardes. Per tant, nosaltres hem de fer la nostra política, no 
contra ells, pero sí la nostra política, i la nostra política és 
la de la qualitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grups que . "c' l:,"l)i n intervenir en torn de contrareplica? 
Té la paraula el Sr. ~ans(, 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sra. Presidenta. Creia haver entes el sentit d'a
questa proposició no de lIei i esper no equivocar-me després 
de sentir altres portaveus. Després de sentir-lo, a voste, Sr. 
Pallicer, estic conven¡;ut que havia entes el sentit de la pro
posició no de lIei, per tant, m' alegra un poc el fet aquesto 

Com he dit abans, aquest era un bon camí per deixar-nos 
de paraules i passar a l'acció. Desgraciadament ens haurem 

de conformar amb el que tenim, que són paraules, bones 
intencions i més paraules. Creim que es perd una bona 
ocasió per anar cap a un turisme de més qualitat, que 
només és el que proposen tant els lOur-operalOrs com 
els turistes que ens visiten. 

Deia, dins la meya intervenció, que hi podia haver 
problemes per augmentar aquesta qualitat; ara estic 
conven¡;ut que hi deuen ser, perque no s'entén com una 
proposició no de llei encaminada a augmentar la qualitat 
no tengui el suport de tota la cambra. El PSM i EEM 
pensa que podem tornar a perdre el tren de la historia, 
una historia que ens demana a crits més qualitat i que 
alguns es neguen a escoltar-la. Com moltes altres vega
des, Sr. Pallicer, haurem de cridar més fort per veure si, 
aquesta sordesa, es deixa un dia i ens escolten o almanco 
fan qualque cosa de les nostres propostes. 

(El Mole Hble. Sr. Pre,idem repren la direcció del 
debae). 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Sansó. Sr. Palau, té la parauIa. 

EL SR. P ALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sr. President. Molt breument, perque cree 
que abans ja he explicat quin era el sentít del nostre vot 
i quins n'eren eIs motius; pero així mateix vull dir que 
aquí pareix que estam en contra de tot, í no estam en 
contra de tot; o sigui, parlen del medi ambient, nosaltres 
també esta m d'acord amb el medi ambient, pero cree 
que no és una cosa de la qual haguem de marcar uns 
criteris; del medi ambient, ja en la corresponent llei, tot 
el que és preservació ja esta regulat, o sigui, no crec que 
aquí haguem de marca aquests criteris concretament. 

Allo de les inspeccions, Sr. Pallicer. Bé, efectivament, 
jo no sé quins són els resultats de les inspeccions, no sé 
si són positives o negatives, el que sé és que es passen; 
no he tengut ocasió de repassar les actes, per tant, a la 
millor, hi ha un 50% d'aquestes que detecten algunes 
irregularitats. 

Servei, naturalment. Estic segur que hi ha uns es
tabliments que el tenen més bo, uns altres el tenen més 
dolent; pero crec que la missió del Govern, concreta
ment de la Conselleria de Turisme, en aquest cas, no és 
regular que el servei 5;;,'; rol 'nna manera o sigui de I'al
tri!. sinó al]c! ql1~ he ciil dC,~: '<11' els mitjans sufici
ents mitjan¡;ant, per exempie. tant l'Escola ele Turisme 
com I'Escola d'Hostaleria, mitjan¡;ant l'organització de 
cursets, mitjan¡;ant la incentivació, fins i tot al propi 
empresari perque, d'alguna manera, aquests serveis 
augmentin la qualitat; ara, jo no cree mai es puguin 
donar uns bons serveis per decret o per lIei. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Palau. 

Acabat el debat. passarem a la votació. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la proposició no 
de llei, es valen posar drets, pet favor? Gnkies, poden seure. 

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

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

22 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció. Queda rebut
jada la Proposició no de Llei 723/93. 

Esgotat ] 'Ordre del Dia conclou aquesta sessió. Moltes 
gnlcies a tots. 

'. 

I, 
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