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1.1) Pregunta RGE núm. 2817/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Josep Miquel Martínez i Polentinos, del Grup 
Parlamentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Comen
<;am aquesta sessió plenaria. comen<;am per les preguntes, la 
primera de les quals és la 2817, del Sr. Martínez i Polen
tinos. de Grup Parlamentari PP-UM, relativa a activitats 
d 'estiu. Té 1a paraula el Sr. MartÍnez i Polentinos . 

EL SR. MARTÍNEZ I paLENTINOS: 

Sí, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra Conse
llera, li vull demanar quina valoració fan ele les activitats 
d'estiu que s'han fet aquest any. Gracies. 

EL SR. PRESIDEN1 : 

Gra.cies, Sr. Polen tinos. Sra. Consellera Cirer, té la parau-
la. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina 
Cirer i Adrover): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Abans 
de fer-ne la valoració, li volia comentar que les activitats 
programades en varen ser quatre: campaments, camps de 
treball, intercanvis intercomunitaris i un programa d'Injuve 
anomenat Juventud y naturaleza. 

Han passat pels call1paments 3.814 persones, pels camps 
de treball 290 participants, pels intercanvis intercomunitaris 
100 i pel programa d'Injuve 29 participants. 

Els campaments s'han fet a diferents 1I0cs. Els camps de 
treball a Balears, península i estranger, el nombre de parti
cipants més important deis quals és ~l de Balears. 1 els inter
can vis intercomunitaris a Galícia, Rioja i nosaltres hem 
rebut gent e1'altres comunitats també. 

Quant a la valoració. Per establir uns criteris objectius de 
valoració hem passat una enquest3. a tota aquesta gent que ha 
pa sal per di tintes activitars i poclem dir que el resulLat de 
le enq uestes és francament po itiu. S han complert els ob
jectius que $ havien marcai que coincidien amb el ele J'any 
passal més un altres que hi havíem po at, que era foment 
de l'habit el orclre en e ls panicipants. fomentar el joc cap a 
1 acció, incentivar la participació en la protecció ele la natura 
i fomentar act ivitats el aventura, De totes aqueo tes, la valora
ció que se'n fa a les distintes enquestes que s'han passat és 
altament positiva. 

Una altra valoració que crec que se n 'ha de fer, a 
més ele la deis participants, és la deIs monitors. Hem 
intentat obrir un poc més el ventall de monitors que hi 
han participat de diferents entitats, a les escoles de for
mació de temps lIiure, que hi participen també. per 
donar més oportunitat a gent qu e participi en aquestes 
activitats i que puguin aplicar els coneixements que 
tenen a les escoles que hi participen . La valoració que en 
feim és molt important, ele la feina que han fet aquesta 
mOl1lwrs, i també vull valorar des el'aquí molt pasiti
vament la feina del voluntariat que ha fet feina amb 
nosaltres, que també és molt important. 

Quant a instal'lacions, també crec que és important 
valorar I'esfor<; que ha fet el Govern quant a inversions 
per millorar tota una serie d 'instaHacions que s 'anaven 
deterimant per I'ús i pe! temps que feia que estaven 
fetes. ,' hi han fet una serie de millores que crec que 
també creim que han estat importants, el resultat de les 
Cjuals ha estat bo i les valoram també positivament. Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sra Cirer. 

1.2) Pregunta RGE núm. 2819 . .13, presentada per 
l'Hble. Sr. Diputat Josep Marí i Prats, del Crup Parla
mentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la següent pregunta, que és la 2819, del 
diputat Sr. Marí i Prats, del Grup PP-UM, relativa a 
formació al comerciant. Té la paraula el Sr. Marí i 
Prats. 

EL SR. MARÍ 1 PRATS: 

Gracies, Sr. President. Sr. President, senyores i se
nyors e1iputats. Sr. Conseller, valia fer-Ii una pregunta 
relativa al Pla de formació del comerciant, és la següent: 
Ouins criteris s'han seguit a I'hora de planificar el pro
grama de formació al comerciant? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Prats. Té la paraula el conseller 
Sr. Triay. 
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EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Dona
da la diversitat del comen; aquí, a les IIIes, tant el comer~ 
de ciutat, turístic, etc., es fa difícil fer-ne uns criteris selec
tius, pero nosaltres varem adoptar en certa manera quatre 
grans criteris, que varen ser els següents: En primer lloc, es 
varen escoltar els diversos agents socials (sindicats i patro
nals); en segon 1I0c, es va fer un criteri de elistribució territo
rial, a fi que caclascuna de les illes com les comarques , con
cretament les de Mallorca, estiguessin representades en 
aquesta acció formativa: en tercer 1I0c, es va tenir en compte 
la qualitat de totes Is ofertes que es van rebre a la conselleria 
i finalment un tem8 molt important va ser tenir en compte 
la capacitat deis centres i el seu professorat. 

Aquestes accions formatives, a més a més, tenen un se
guiment a través d'una inspecció i que al !larg d'aquest any 
i mig que és en vigor el Pla ele comer~ s'han desenvolupat 
cursos per un total el 'aproximadament 170 milions ele pesse
tes i que es fara que puguin tenir continultat els dos propers 
anys. 

EL SR. PRESIDENT: 

Graciei. Sr. Triay. 

1.3) Pregunta RGE núm. 2823/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Antoni Pons i Villalonga, del Grup Parlamen
tari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la tercera pregunta, que és la 2823, del diputat 
Sr. Antoni Pons i Villalonga, del Grup PP-UM, relativa a 
actuacions en el sector de la pell. Té la paraula el Sr. Pons 
i Villalonga. 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

Gracies. Sr. President. Senyores i sen:, . ;'S diputats. Sr. 
Conseller de Comer~ i Indústria, el Grup Parlamentari PP
UM fer-li la següent pregunta sobre el sector de la pell: 
Quines actuacions ha realitzat !'Institut Balear ele Disseny en 
el sector de la pell des de 1991? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Sr. Conseller Triay, té la paraula. 

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

Sí, Sr. President. Senyores i senyors eliputats. Sr. Diputa!. 
1 'Institut Balear ele Disseny, eles de la seva creació i més 
concretament, per la seva pregunta, des del 90 cap aquí, fa 
una tasca de clivulgació i assessorament a practicament totes 
les empreses del sector, la qual es pot concretar en els qua-

derns de tendencies que es fan cada any, dos quaderns 
de tendencies es fan anualment, a part d'aquests qua
derns ele tendencies, que tenen bastant acceptació, no 
tan sois aquí-i. a les Illes, sinó que també els duim a 
Italia, Fran~a i Alemanya, a partir del 92 s'han ampliant 
amb el sector ele marroquineria i de complements en 
pell, a~o pe: c'na banda. En segon 1I0c, l'Institut ofereix, 
endemés, cursos dins aquest sector i en tercer \loe que 
fa amb les associacions empresarials tot allo que són 
cursos de patronatge, que van destinats tant al sector de 
la pell com al del cal~at. 

EL SR. PRESIDE NT: 

Gracies. Sr. Triay. 

1.4) Pregunta RGE núm. 2827/93, presentada per 
l'Hble. Sra. Diputada Joana Aina Vid al i Burguera, del 
Grup Parlamentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la quarta pregunta, que és la 2827, de la 
diputada Sra Joana Aina Vidal i Burguera, del Grup PP
UM. relativa a control direccional cl'acció social. Té la 
paraula la Sra Vidal. 

LA SRA. VIDAL 1 BURGUER,'. 

Moltes gracies, Sr. f'resident. Senyores i senyors 
diputats. Sr. Conseller, ens agradaria saber C0111 es con
trolades de la seva conselleria els serveis, centres i sub
vencions de la Direcció General d' Acció Social del Go
vern balear. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra Vida!. Té la paraula el conseller Sr. 
Cabrer. 

EL SR. CONSELLER DE SANIT AT 1 SEGURE
TAT SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sra Vidal. en primer lloc li diré, com voste sap bé, que 
des ele l'any 1992, des del novembre, pel que fa referen
cia a Eivissa i Formentera i Menorca esta transferit als 
respectius consells insulars, mentre que a Mallorca man
tenim primer uns criteris i després uns mecanismes ele 
control. 

Els criteris que utilitzam per donar les subvencions 
són: En primer 1I0c, que s'adaptin al Pla Cjuadriennal 
deis serveio5 o5ocials; en segon 110c, que les accions que 
hagin promes es desenvolupin dins les propies associaci
ono5; en tercer 1Ioc, es té en compte el nombre ele perso
nes beneficiaries; en quart !loe, l'adequació de les activi
tato5 presentades per la propia entitat i. a més a més, 
poelran tenir prioritat aquelles associacions, centres, 
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serveis i programes que en anys anteriors hagin dut aquesta 
labor i que mantenguin un mateix programa en anys se
güents. 

Quant al control, el feim amb tres grans modalitats: Una 
en forma de visites. una alt1'a en forma de c10cument de 
despeses i finalment auc1itories. Les visites es reaJitzen fona
mentalment als centres petits, alla on un es pot fer canec de 
tota la situació de forma més o menys rapida i. en tot cas, 
sempre se'ls exigeix una documentació de despeses a justifi
car, que és un mecanisme de control més pragmatic. Quant 
als centres de minusvalids, com sap voste són els que més 
pressupost estan manejant. cada un d 'ells realitza una audito
ria que remet periodicament a la conselleria i almenys anua l
ment se'ls fa una auditoria. Finalment. Ii volia dir que estam 
estudiant eí1 aquests moments la necessitat de crear un ins
pector social que pugui visitar tots aquests centes amb molta 
més freqüencia. Moltes gracies, Sra VidaJ. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Cabrer. 

1.5) Pregunta RGE núm. 2820/93, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Josep MarÍ i Prats, del Grup Parlamentari PP
UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

La cinquena pregunta és la 2820, del diputat Sr. MarÍ i 
Prats, del Grup PP-UM, relativa a formació en el sector elel 
comen;. Té la paraula el Sr. MarÍ i Prats. 

EL SR. MARÍ 1 PRATS: 

Molts gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Conseller. volía fer-Ji una altra pregunta relativa al sector 
del comen;: Per que creu el Govern que és necessari desti
nar recursos pressupostaris a la formació del sector comen;? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies. Sr. MarÍ i Prats. Té la paraula el Sr. Conseller 
Triay. 

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

Sí, gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Quan es va dur a terme el Pla ele comen;, una de les man
can ces que tant les associacions patronals com els sindicats, 
endemés del GoverrL hi vam veure va ser el tema de la for
mació, per que?, perque nosaltres entenem que en un mo
ment de canvi important que hi ha en el món de la distribu
ció en aquest moment, es feia elel tot necessari que tant la 
part empresarial com les persones que són en el món elel 
comer~ tinguessin una cliferenciació d 'allo que fins ara havia 
estat la formació en el món elel comer~. Per tant, nosaltres, 
dins aquest pla quaelriennal, el qual té vigencia encara durant 

dos anys més, hi vam incloure una partida important 
per al tema de formació. Creim que és rúnica manera 
de poder, en certa manera. minvar les greus dificultats 
que esta passant el petit comen; enfront de les grans 
superfícies i, per tant, entenem que, del total el'aquest 
pla de formació que dedicarem a comer~, se n'havia 
el ' incloure una partida tan significativa com la que el pla 
desenvolupa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.6) Pregunta RGE núm. 2824/93, presentada per 
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pons i Villalonga, del Grup 
Parlamentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la sisena pregunta, que és la 2824, del dipu
tat Sr. Pons i Villalonga, del Grup PP-UM, relativa a 
convenis de col'laboració amb el Ministeri d'Indústria. 
Té la paraula el Sr. Pons i Villalonga. 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

GraCl:::S, Sr. President. El Grup Parlamentari PP-UM 
vol fer la següent pregunta: En quines materia té, la 
Conselleria de Comer~ i Indúst:·::t, convenis de 
coHaboració i coordinacíó el 'actuacions amb el Ministeri 
d'Indústria i Energia? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pans. Té la paraula el conseller Sr. Tri
ay. 

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

Gracies, Sr. President. Molt breument, per dir que 
basicament hi ha tres convenis: Un de col'laboració amb 
la petita i mitjana empresa, en que en aquests moments 
estam fent feina conjuntament, amb unes clacles ele totes 
les empreses que hi ha aquÍ, a Balears: un segon conve
ni que vam signar és el del Programa industrial i tecno
logic, Programa Pitma. i el tercer, signat recentment, 
Programa de prom oció de disseny inelustrial, en el qual 
practicament som al comen~ament. 

La relació que hi ha entre el ministeri i conselleria en 
aquest tema és basicament el ' intercanvi i ele propostes, 
ja venguin del ministeri ja venguin des de la conselleria, 
i que la nastra única finalitat és la el'avaluació per la 
nostra part deis projectes que arriben, abans que el mi
nisteri doni el vist-i-plau als programes que Ji presentin. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. 

1.7) Pregunta RCE núm. 2828/93, presentada per l'Hble. 
Sra. Diputada Joana Aina Vidal i Burguera, del Crup Par
lamentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la setena pregunta. que és la 2828. de la dipu
tada Sra loana Vidal i Burguera, del Grup PP-UM. relativa 
a acolliment familiar. Té la paraula la Sra Vida!. 

LA SRA. VIDAL 1 BURGUERA: 

Moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sra Consellera. tenint en compte que aquesta comunitat 
auto noma en un temps curt -ho pensam- tendra les compe
tencies del menor, li voldríem fer una serie de preguntes. la 
primera de les quals és que ens agradaria saber, pel que fa al 
tema de l'acolliment familiar, quins en són els programes que 
s'han previst que es duguin a terme? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra Vida!. Té la paraula la Sra. Consellera Cirer. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina 
Cirer i Adrover): 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, és un tema 
que crec que és molt important perque fa referencia no 
només a l'ambit familiar sinó que toca un co¡.]ectiu molt 
important, del qual s'ocupa la elirecció general propia ele la 
nostra conselleria, que és el tema elels menors. Ens trobam 
amb uns nins que per eliversos motius no poden ser educats 
elins 'ma família i són a un centre. Nos,!1tres creim que és 
basic. que aquests a¡.]ots tenguin el seu elesenvolupament i el 
seu creixement dins un nudi familiar, creim que el lloc aele
quat o natural no és un centre el'acolliment sinó que és una 
família. 

Per tant, en aquests moments, tenim uns quaranta a¡.]ots 
que poelen ser acollits per famílies i de tretze a quinze famÍ
líes que estan penelents de rebre un el 'aquests aHnts, aelscrites 
a rebre a¡.]ots en acolliment familiar. A part cl ' ,0, hem de 
dir d'aquests quaranta nins que n'hi ha que tenen una defici
encia física o psíquica, la qual cosa fa més difícil que pu
guin ser acollits per famÍlies que estiguin disposades afer-se 
carrec d 'un a¡.]ot d 'aquest tipus. 

El que també voldria remarcar, no és la primera vegada 
que ho dic, és que. quan hi va haver la campanya de nins 
bosnians, varem tenir una llista ele quasi mil famÍlíes, cosa 
que no tenim ara per als nins ele les nostres illes, és una pre
gunta que ens haurÍem ele fer, per que passa una cosa el 'a
questes? 

Quant a la ( ... ) em elemana quines campanyes pen
sam dur a terme ele cara al 94. la s'han elut a terme 
altres campanyes el'acolliment. Creim que és basic, ele 
cara al 94, establir una campanya ele sensibilització i 
sobretot el 'informació per clonar a coneixer aquesta 
situació i també per clonar a coneixer a famílies, les 
quals a la millor ho desconeixen. la possibilitat que tenen 
el'acollir aquests nins a ca seva. De cara al 94 no sé 
exactament si el primer trimestre podra sortir aixo. pero 
sí que m'agraelaria que pogués sortir ele cara al primer 
trimestre del 94, aprofitant també que és l'An)' interna
cional ele la família, i poder emmarcar les actuacions 
elins aquest any. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra Cirer. 

1.8) Pregunta RCE núm. 2821/93, presentada per 
l'Hble. Sr. Diputat Josep MarÍ i Prats, del Crup Parla
mentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

La vuitena pregunta és elel eli f'utat Sr. Marí i Prats, 
també elel Grup PP-UM. relativa a recursos energetics. 
Té la paraula el Sr. Marí i Prats. 

EL SR. MARÍ 1 PRATS: 

Moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors 
eliputats. Sr. Conseller, li volíem fer una pregunta relati
va a ls recursos energetics, és la següent: Quines actua
cions b elut a terme la Conselleria de Comer~ i Indús
tria en compliment del Decret 10/93, el'establiment el'a
judes economiques per a I'estalvi i la eliversificació ener
getica i aprofitament elels recursos energetics renova
bles? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Prats. Té la paraula el conseller 
Sr. Triay. 

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

Sí, gracies, Sr. President. El Decret 10/93 es va elur 
a terme el mes ele febrer el'enguany. Es van presentar 
propostes per un valor aproximat ele 150 milion~ "le 

pessetes, ele les quals -si mal no recorel, eren unes sel ;
ta cinc peticions que hi va haver- en varen ser rebutjacles 
vuit, i van queelar seixanta set propostes definitives. on 
la nostra participació és ele prop del 20% de la seva 
actuació. Llavors, la quantitat elefinitiva que la conselle
ria hi ha aportat són 30 milions ele pessetes, el'aquests 
150 milions el 'inversions reals, que han estat elestinats de 
la següent manera: Energia solar fotovoltaica, 14 ins
tal'lacions per un valor ele 9.200.000 pessetes; sol'licituds 
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de solar fotovoltaica de menys de vuit, 19 instal'lacions; 
energía solar termica, 12 instal 'lacions per valor de 15 mili
ons de pessetes; instal'lacions ele solar termica per a ús pri
vat, 13 instal'lacions per un valor d'l milió de pessetes; ener
gia eólica, 4 instal'lacions per 528.000 pessetes i ( ... ) i estal
vi, canvi de combustibles, 5 instal 'lacions per 2.500.000 pes
setes. Asó fa un total de 67 instal'lacions, i com he dit abans, 
el finansarnent de les quals per part de la Comunitat Au
tónoma és prop del 20% del total del valor que es va derna
nar el febrer. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Triay. 

1.9) Pregunta RGE núm. 2829/93, presentada per I'Hble. 
Sra. Diputada Joana Aina Vidal i Burguera, del Grup Par
lamentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la novena pregunta, que és la 2829. de la dipu
tada Sra loana Aina Vid al i Burguera, del Grup PP-UM, 
relativa a farnília. Té la paraula la diputada Sra Vidal. 

LA SRA. VIDAL 1 BURGUERA: 

Moltes gracies. Sr. President. Sen yo res i senyors diputats . 
Sra Consellera, el1S interessaria . al nostre grup, saber qU l. les 
són les línies basigues el'actnció en el tema ele la farnília ele 
la seva conselleria. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gnkies, Sra Vidal. Té la paraula la Sra. Consellera Cirer. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina 
Cirer i Adrover): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senvors eliputats. Ente
nem i creim com a cosa important, .ia hu he remarcat abans, 
que moltes actuacions ele família .ia sabem que no s'han de 
fer només perque sigui I'Any internacional de la família 
1 'any 94, peró sí que les poelem ap'rofitar i emmarcar dins 
aguest any. Entenem que s'ha de fer, i s'ha posat en marxa, 
un pla integral de la família, i J'elaboració d 'aquest pla passa 
per una serie de punts. Un primer punt basic creim que n'és 
la recopilació de la producció documental sobre la famíli a 
tant a nivell general com a les Illes i la valoració d'un banc 
ele dades sobre aquest tema. Aixó ens permetra recollir tota 
la normativa i la elocumentació sobre aquest tema i tota una 
serie de matisos que (Oo.) tant a niveJl ele lJei com a nivel! de 
normes que ha estes I'Organització de Nacions Unides. 

A partir eI'aquí sí que ens plantejaríem l'elaboració 
d'una guia ele família, alió on es don aria informació sobre 
el tema ele que hem parlat abans, eI 'acolliment familiar, te
mes tan importants com adopcions, a quines institucions han 
cI'anar aquestes persones i on han el 'acudir per tenir res posta 

a les petlclons que vulguin fer. En segon 1I0c, faríem 
diagnóstic sectorial de la famílla. un informe ele la situ
ació social ele la família a Balears i, a partir d'aquest 
informe, l'elaboració (Oo. )línies problematiques de la 
intervenció de la família a les Balears. 

Aixó ens dura a intentar promoure la família com 
una institucíó social. Intentaríem ajudar-Ia perque pu
gui complir la se va funció específica, no només com a 
n ucli sinó la de tots els seu membres dins el seu cicle 
vital. 

El que volem és tenir un habit d'actuació dins la 
participació ciutadana ele la família, clins l'oci, la cultu 
ra, I'ensenyament i la qu alitat ele vicia. És un programa 
en el qual creim que hi ha molta cosa afer i creim que 
s 'hauria de perfeccioné1l', peró comens;arem per aquestes 
passes. En definitiva, t i que volem amb aquest pla inte
gral de la família és arribar a la globalitat de famílies 
de Balears i donar resposta 1. totes les problematiques 
que pugin tenir. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra Cirer. 

1.10) Pregunta RGE núm. 2830/93, presentada per 
I'Hble. Sra. Diputada Joana Aina Vidal i Burguera, del 
Grup Parlamentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la darrera pregunta, que és la 2830. ·també 
ele la diputada Sra Vidal i Burguera, del Grup PP-UM, 
relativa a aplicació de la L1ei 4/92, del menor. Té la 
paraula la diputada Sra Vida!. 

LA SRA. VIDAL 1 BURGUERA: 

Moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors 
diputats. Sra Consellera. tenen prevista qualque actuació 
concreta que possibilitat l'aplicació de la L1ei 4/92, del 
menor? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra Vida!. Té la paraula la Sra Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Cata
lina Cirer i Adrover) : 

Gracies. Sr. President. Sen yo res i senyors diputats . 
Aquesta lIei. com sabran, és la llei marc de moltes actua
cions quant a menors. A la part final se n 'estableixen 
una serie ele mesures que pot dictar un jutge. Quant al 
menor hi ha set mesures que pot dictaminar aguest jut
ge; d'aquestes, només en podem elur a terme quatre. És 
un problema que es va manifestar quan varem fer [a 
visita a la ministre d'Assumptes Socials, l'hi varem ex-
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posar, ens va dir que no érem I'única comunitat autonoma, 
ni la primera, ni la darrera, que li exposavem aquest tema, 
perque es va dur a terme aquesta llei sense tenir en compte 
una serie de recursos materials i humans que serien necessa
ris per dur-la a terme en tots els seus termes. Pero sí que li 
varem exposar aquest tema i li varem donar una serie de 
pistes per poder-lo solucionar, una d 'elles era que pogués, 
mitjan<;ant conveni, propiciar les actuacions deIs grups d'e
ducadors de carrer a través del Programa Dam, que és Dele
gat d'atenció al menor, la qual cosa ens possibilitaria dur a 
terme dos programes més, a la millor ens en quedaria un, de 
penjat, que seria el tema de tractament ambulatori, que seria 
molt costós dur-Io a terme aquÍ perque hauríem fer unes 
inversions molt grosses en infraestructures, cosa que no és 
possible. D'aquests temes, també en són pocs els casos que 
s'han donat. 

Quan tenguem les competencies, que esperam que sigui 
prest. voldríem adequar tots els centres propis i també esta
blir convenis amb entitats col'laboradores, com podria ser el 
Grec, per poder solucionar aquest tema i per donar sorticla 
si no a tots els set casos, que ens quedas qualque fleco penjat; 
sí que fa ríe m allo que hem fet fins ara, ja die que en són 
pocs els casos qll~_ se'ns donen, que seria dur-los, encara que 
no creim que aquesta si j !i la solució optima perque treus 
l'a¡'¡ot del seu cercle o del seu medi natural. com serien les 
IIles, hem fet convenis amb altres comunitats autonomes la 
qual cosa ens ha possibilitat dur I'a¡'¡ot a un centre que ells 
tenguin en les condicions que ens demana la jutge -en aquest 
cas tenim L1na jutge aquí- i que no es poden complir als 
centres que tenim. Pero cree que és basic aclequar-ho, quan 
tenguem les competencies en centres propis, ooder-ho dur 
a terme: si ens ·:]ueda qualque cas penjat, . ::ntarem fer 
convenis amb altres comunitats autonomes perque ens ho 
pugin solucionar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra Consellera. 

n.1) Proposició no de llei RGE núm. 1939/93, presenta
da pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a rehabi
lita ció del castell d'Eivissa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de I 'Ordre del Dia, que correspon 
a les proposicions no de lIei. i comen~arem per la 1939, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a rehabilitació del 
castell d'Eivissa. Té la paraula, pel Grup Parlamentari SO
CIALIST A, el Sr. TUL 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. "Vint anys de 
vergonya", així titulava no fa molt un diari local un repor
tatge sobre el castell d'Eivissa. Reportatge que comen~ava 
amb les paraules següents: "El castell cl'Eivissa és, per al 
sector més jove de la població, un lIoc c1esconegut. ben segur 

que important des del punt de vista historie, pero, so
bretot, un motiu perque els polítics discuteixin entre 
si" . 

He volgut comen~ar la meya intervenció amb aques
ta referencia perque cree que reflecte ix el 'una forma 
concisa i ben clara quin n'es l'estat de la qüestió i, so
bretot, quina opinió té I 'opinió pública a aquest respec
te. Per una banda, vergonya d 'aquelles institucions que, 
d 'alguna manera, en són responsables i que tenen, per 
tant, la responsabilitat d 'haver donat solució a aguest 
tema durant aquests anys. 1 un tema, per una altra ban
da, del gual tothom parla, pero al qual es continua sense 
donar < ;1 ució vint anys després. 

La restauració elel castell, que de no posar-hi remei 
ben prompte es convertid en una ru'ina, és, per tant, 
una assignatura pendent de les institucions locals i auto
nomiques. Per la seva importancia historica i per la seva 
superfície, el castelI d'Eivissa és una de les construcci
ons més embJematiques de 1 'ilIa i una de les peces més 
representatives cel conjunt historic de "dalt vila". 

Utilitzat per J'exercit fins el 1973 es va manten ir en 
bons condicions de conservacio, sent precisament en 
aquests moments quan J'Estat el cedeix a l'ajuntament i 
es queda desocupat, és quan s'inicia un perÍocle de 
degraclació que avui. vint anys després, encara continua. 

En el decurs d 'aquests anys s'hi han comes grans 
errors, ho hem de reconeixer i posar de manifest: No 
s'han pres les mesures urbanístiques necessaries que 
permetessin modernitzar la zona. la zona alta de la ciu
tat d 'Eivissa; la política de restauració i conservació ha 
estat pnkticament nuHa. Tot aixo ha provocat que la 
població civil anas abandonant la zona, amb la conse
güent degrac1ació continuada. Es fa necessari, per tant, 
donar solucions que permetin, a la vegada que restaura r 
aquest patrimoni, donar Vil..¡,l a la zona, i aquÍ potser -í 
és realment el que lamentam- el Govern baJear ha per
dut una bona oportunitat el'aportar una solució a aquest 
problema. El Govern balear, que participa amb el con
sell insular en la construcció d'una nova seu per un 
valor ele 1.500 milions de pessetes, creim que ha perdut 
una bona oportunitat de fer una inversió per restaurar 
aquest patrimoni i destinar aquestes instaHacions a "dalt 
vila", pero, sobretot, i el que creim que és tan important 
mateix, és haver pres aquelles mesures necessaries que 
incentivassin que hi hagués una activitat en aquesta 
zona, perq ue creim -i aixo és eviclent, no faria falta 
haver-ho de dir- que no és suficient que es restaurin 
aquestes construccions, aquest patrimoni historie, hem 
el 'aconseguir recuperar la vida, recuperar l 'activitat a 
aquesta zona perque si no, de poc serviran les inversions 
que s'hi facin. 

Amb una paraula: és necessari actuar globalment i 
amb una idea de conjunt i de futur si realment volem 
salvar aquesta part tan important del nostre patrimonio 
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No podem continuar, per tant, cometent errors continuats 
com aquests darrers vint anys. 

S'ha de donar un impuls definitiu que permeti adoptar 
solucions d'urgencia, pero aquestes solucions s'han el'exigir, 
en primer 110e, a aquelles institucions que en són responsa
bles, aquelles institucions que ten en les competencies legals 
per fer-ho i, per tant, la responsabilitat i 1 'obligació ele eo
metre les aecions que ho facin possible, i que són, evi
dentment, l' Ajuntament d 'Eivissa, per ser el titular del cas
tell, per ser-n e el propietari, i el Govern balear de la Comu
nitat Autonoma de les IlIes Balears per ser qui té les eompe
tencies en patrimoni en restauració ele patrimoni. Per aixo 
elemanam que el Govern hi partieipi i que hi participi amb 
una inversió extraordinaria, perque creim que és necessari 
i és urgent: Pero també creim, i s' ha dit, i s'ha repetit mole 
en els mitjans de comunicació, que s'hihan el'implicar altres 
institucions. En aquest cas, ens consta la voluntat i la predis
posició del Ministeri de Cultura de participar-hi, pero és 
evident que si no li ho demanen, si no es coordina aixo des 
d'aquí, sino li ho proposen, a les negociacions que hi ha 
entre la Conselleria de Cultura i el Ministeri de Cultura, si 
no es fa així, evidentment, el Ministeri de Cultura, per la 
se va iniciativa, no hi participa. 

Creim, per tant, que ha passat massa temps, que la situa
ció esta massa deteriorada i que és necessari que totes les 
institucions que hi estan implicaeles d'alguna madera pren
guem aquelles mesures que permetin restaurar definitivament 
aquest patrimoni de la ciutat d'Eivissa. És necessari acabar 
-amb tota urgencia amb all0 que avui és un museu de la 
ruina i un monument, per desgracia, a la passivitat instituci
onal. Moltes gracies, senyores i senyors diputats. 

(L 'Hble. Sr. Vice-presidenl primer substitueix el Mole 
Hble. Sr. Presidenl en la direcció de deba/) . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Altres grups que vulguin intervenir? Pel 
Grup MIXT, té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Estam 
indubtablement davant d'un tema important, tal vegada no 
mereix gaire l'atenció general d'aquesta cambra i tal vegada 
tampoc de tots els mitjans de comunicació, que de vegades 
solen ser als seus seients, pero per a tots els diputats d'Eivis
sa i Formentera, i crec que per a tots els que tenen sensibi
litat per aquest tema de la nostra comunitat autonoma, és un 
tema prou important. 

Amb aquesta entrada ja es pot suposar que jo he el'estar 
el'acord amb tot el que sigui insistir en un tema que ens inte
ressa molt -ho torn a repetir-, que és el de la restauració del 
castell d 'Eivissa. Fins i tot puc dir que estic en certa manera 
cl'acord amb l'exposició de motius que ha fet el Grup Parla
mentari SOCIALISTA en aquesta proposició 110 de Jlei, pero 

aIXl mate ix voldria fer algunes matisacions perque jo 
es tic d 'acord que s'hi insisteixi pero , francament, tot allo 
que el Grup Parlamentari SOCIALISTA duu avui aquí, 
fins i tot al for d'aquesta cambra, ha estat fins i tot apro
vat i per unanimitat. Per tant, el que és segur és que 
tots els grups d'aquí dins estam, ja per endavant, per
que ja ho havíem aprovat, completament d'acorel amb 
el que demana el Grup Parlamentari SOCIALISTA. 1 no 
ho die ara perque facin exercicis de memoria, perque en 
el Diari de Sessions del debat general sobre l'acció polí
tica i de govern de la Comunitat Autonoma de les IlIes 
Balears ele fa un any, d'oetubre, 14, 15 i 16 d'octubre de 
1992, varem -i dic varem perque va ser el Grup Parla
mentari MIXT mitjanc;ant el seu portaveu, en vaig ser jo 
el portaveu- presentar una proposta de resolució, que els 
la llegesc aquí textualment, si fa falta, tota, pero que en 
síntesi diu que el Parlament de les Illes Balears insta el 
Govern de la Comunitat Autonoma que posi especial 
cura en la conservació del nostre patrimoni. .. , algun deIs 
seu s principals exponents com és el cas concret del 
castell d'Eivissa, la qual cosa s'ha de fer en col'laboració 
amb l'Administració central i insular, que es troba a 
hores d'ara en situació de degradació tal que esta a punt 
de convertir-se en irreversible. Fins i tot el Sr. Moll ho 
va haver de tornar a llegir perque, segons la pro post" 
que s'ha fet arribar a la Mesa, la introducció és aquesta 
frase, crec que a instancies del partit majoritari es va 
demanar en coHaboració amb les administracions cen
tral i insular. 

Per tant, es va instar el Govern que hi participas i es 
va aprovar per unanimitat. Per tant, jo, com que som de 
les persones que no dic: bé, aixo ja esta aprovat, ido ja 
esta. Que ja estam bé és perque no som el portaveu en 
aquestos moments del grup majoritari, el qual dóna 
suport al Govern, pero crec que fins i tot el grup majo
ritari ha de dir també que sí, ha de tornar a dir que sí 
a aixo. 

No és que vulgui acusar el Grup Parlamentari SO
CIALIST A de falta d 'oportunitat, sinó senzillament que 
estie d'acord que insisteixi i li daré suport amb el meu 
vot, pero crec que li ha mancat una cosa, que és posar 
un termini, els ho die amb tota sinceritat a uns i als al
tres, perque aprovarem aquí coses d 'aquestes, seguit 
seguít, i si no fixa un termini, bé, I'any que ve en torna
rem a presentar una, etc. 

Per tant, eoncretament puc dir que aguest diputat 
almenys, i esper que algú més em fara costat, hi votara 
a favor, pero que consti que aixo ja esta aprovat per 
aquesta mateixa cambra. Per tant, hi votarem a favor. 

Quant a interessar el Ministeri de Cultura que a les 
inversions per a les Illes Balears en els propers anys 
s 'inclogui el castell d 'Eivissa -se'n sobreentén que la 
restauració del castell c!'Eivissa-, nosaltres també ho 
eleim aquí, també ho varem dir en aquesta proposta de 
resolució. Per tant, s'hauria de saber si ja s'ha fet. aquí 
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hi ha tal vegada el quid de I'assumpte, ho ha fet el Govern? 
No ho sé, pero, senyors del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, amb tota sinceritat els dic una cosa, vostes diuen que el 
Ministeri de Cultura hi té una bona predisposició, aixo vol 
dir que vostes l'han informat, facin forr;a també en aquest 
sentit, crec que vostes hi poden fer molt. Modestament, els 
parl amb el cor a la ma, crec que en aixo ningú no pot dir 
que no, que tots hi esta m el'acorcl nero fixem-nos seriosa
ment un termini, uns i els altres, 1 "ostes, amb les gestions 
que fan moltes vegades a Maelriel per coses ele la Comul1itat 
Autonor;;a, aprofitin aquesta preelisposició i veuran com 
prompte aquest tema no s'haura ele elur aquí i alla, perque 
també hem ele reconeixer que s'ha dut al cOl1sell insular, i 
que hi ha un acorel unanime de tot el Consell Insular cl'Ei
vissa i Formentera que hi participi a conelició que sigui en 
aquesta participació tripartita, si val l'expressió. Per tant, 
som alla mateix, insistim en allo mateix, i per tant, nosaltres 
també hi insistim amb e¡ostre vot favorable. Moltes graci
es. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Vida!' Pel Grup} ~-lamentari PSM i EEM té 
la paraula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el 
nostre grup també és sensible al que avui es proposa. Do
nara suport a la proposta que presenta el Grup SOCIALIS
TA sobre la restauració del castell el'Eivissa, que nosaltres 
creim que és una obra necessaria, sobretot per la quantitat 
de metres quadrats que té el castell i que sense la participa
ció de la majoria de les institucions, suposara un cost que 
cap el'aquestes institucions per ella tota sola podria dur enda
vant aquesta restauració. 1 ar;o no ho diu el nostre grup, ar;o 
ho diu el mateix conseller de Cultura, en una visita que va 
fer el 15 de maig d'aquest mateix any a Eivissa, ja deia que 
es faria una comissió per estudiar el que s'hauria de fer, el 
que s'hauria de restaurar en el castell eI'Eivissa i farien un 
estudi per saber exactament que s'havia de restaurar i que 
aquest estudi estaria acabat en un termini d 'un mes -ja som 
al mes eI'octubre i ja n 'han passat més de quatre- i que 
aquest document serviria per implicar la Comunitat Auto
noma, la Conselleria d'Obres Públiques i "iremos a Madrid 
con Ull documento completo. definido, como el pleno acuerdo 
de todas las instituciones locales y autonómicas", és a elir, que 
després anirien a Maelrid. 

10 no sé si totes aquestes pass es s' han fet, pero em fa 
I 'afecte que no s'hauran fet totes aquestes passes, almanco no 
n'hem sentit parlar, eI'aquest estudi elel que s'hauria de res
taurar. i per ar;o creim que és necessari reiterar la voluntat 
el 'aquest Parlament, tal com ha dit el Sr. Vidal, perque es 
restauri el 'una vegada, que la Conselleria de Cultura prengui 
mesures en aquest tema, que impliqui els consells insulars i 
que impliqui també el Ministeri ele Cultura elel Govern cen
tral. Per tant nosaltres també elonarem suport a aquesta 
proposició no de llei. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup Parlamentari PP-UM 
té la paraula el Sr. loan Marí i Tur. 

EL SR. MARI 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors eliputats, 
estam avui elavant un tema que aquí ja s'ha dit que és 
el vaixeil emblematic ele la nostra ciutat, la figura que es 
passeja per tot elmón i alla on, com diu un elels nostres 
poetes, "clalt d'aquest puig, altar de tantes races, set 
segles fa alr;areu vostre altar", referent a la nostra pa -'0-

na pero que també, evielentment, recull totes les cultures 
que per Eivissa han passat. 

El tema elel castell "se trala de un gran proyecto de 
larga duración y alto costo "; amb aquest llenguatge 
totalment normalitzat, és així com ho presenta el grup 
municipal socialista ele l'Ajuntament d'Eivissa, perque 
vegem -i ho elic sin acritud- que és necessari un esforr; 
de tots i una crítica menys acida cap a les institucions 
quan es tracta de la normalització lingüística; tots en 
som culpables i pocs en podem donar llir;ons. No es 
tracta aquí de parlar de la historia del castell, pero per 
entrar al castell i a la nostra mil-lenaria ciutat, hi ha un 
gran escrit en llatÍ que comenr;a: "Philippo Re¡;;e Catho
lico ... " etc. -no voldria fer aquí gala d'excessiva cultura
i acaba "anno milessimo quinquagenimo octavo haec 
construeb(i ; -". El desig del Grup PP-UM que jo repre
sent i que ú U _' suport al Govern, estic segur que també, 
quan sigui l'hora, ens agradaria poder posar una llegen
da que digués que entre tots el castell d 'Eivissa haec 
construebantur, que entre tots el varem construir. Ha ele 
ser una i¡'¡usió de tots, del Govern central, del Govern 
autonomic, de l' Ajuntament d'Eivissa i del Consell el 'Ei
VIssa. 

Pero no hem queda més remei que desmentir algu
nes falses veritats que aquÍ s'han dit. o falses mentieles 
o mentieles, senzillament, que no volia emprar aquesta 
paraula per a mi excessiva, en 1 'exposició de motius es 
diu que no hi ha hagut una actuació decidida. lo aquí 
tenc, per ordre cronologic, eles de I'any 1979 fins al 
1993, tot el que les institucions han fet i que no els vull 
llegir per no cansar-los; el 1979 el pie del Conseí ; d'Ei
vissa fa gestions davant l'ajuntament, se soHicita un 
projecte d'adaptació, s'escriu al ministeri demanant la 
seva col'laboració, s'aproven 50 milions ele pessetes 
condicionats al fet que el ministeri doni també aquesta 
mateixa quantitat l'ally 1983 i no hi va haver res posta, 
l'any 1991. etc., etc., aquÍ no acabarÍem de llegir clo
cuments. 

També es diu que no hi tu hagut coordinació. lo els 
puc ensenyar una carta elel president elel Consell Insular 
interessant-se clavant els propietaris de l'Ajuntament 
d 'Eivissa. Els puc ensenyar una carta clel conseller de 
Cultura oferint-se per la col'laboració institucional 
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Ajuntament-Consell-Govern-Ministeri, i els puc ensenyar una 
acta d'una comissió Consell-Ajuntament-Govern balear, en 
la qual s'anomenen una serie de persones encarregades de 
fer la restauració del castell, i els puc ensenyar també un 
acord de la comissió del govern que diu textualment: "donam 
compte de la memoria-estudi previ de viabilitat per a rehabi
litació del castell almudaina d'Eivissa com a seu institucional 
d 'aquest consell insular i area docent, redactada pel senyor 
tecnic de cultura d 'aquesta corporació, per unanimitat s 'a
corda la seva aprovació i que es procedeixi a tramitar el 
corresponent expedient per a la contractació ele 1 'avantpro
jecte de rehabilitació elel castell almudaina d 'Eivissa per un 
pressupost, aquest estudi, ele 3.640.676 pessetes, amb excep
ció de la licitació que per raó de quantia ... ", etc., etc., etc. 

Vull dir' que no ens diguin que no hi ha hagut esfon;os: 
no digui tampoc, Sr. Tur, que el castell el'Eivissa i "dalt vila", 
en concret, és una vergonya de conservació . f\iu és veritat , 
Sr. Tur, i voste ho sap molt bé j el Ministen ele (-'ultura ha 
dedicat molts de milions a una escala molt discutida. ha 
dedicat molts de milions a una restauració el 'una sala gotica 
que no és del gust ele tothom, per altra banela impossible 
d'aconseguir-ho; s'ha restaurat la catedral; vol que li ensenyi 
un document que el Ministeri de Cultura es comprometia 
que pel novembre, el mes que ve, el museu arqueologic ele 
"dalt vila" estaria restaurat? Pel novembre del mes que ve, 
l'interior del museu arqueolo gic ele "dalt vila" estaria restau
rat i encara ha de ser el mom en t que es posi la primera pe
elra ele restauració. ]a sé que voste sap, supos que sap, que 
s'ha aprovat ja fer aquesta restauració, pero és que el minis
teri havia dit que estaria feta per aquest mes de novembre. 

També a "dalt vila" s'ha restaurat can Comassema; també 
a "dalt vila" s'ha restaurat el convent ele Sant CristOfol; tam
bé a "dalt vila" s'ha restaurat el convent ele Sant Domenec; 
també a "dalt vila" s'han restaurat les murades; també a 
"elalt vila" s'ha restaurat la pla<;a de Vila. Miri. Sr. Tur, si jo 
tengués més temps li contaria aquella historia popular eivis
senca que diu que hi ha una olla a I'infern alla on caela poble 
hi esta ficat, i que al costat de cada olla hi ha un dimoni que 
s'encarrega que aquelles persones que volen elestacar i sortir 
ele elins l'oli per fugir ele la crema hi ha un elimoni que els 
pega a la vorera ele l'olla i els fa caure per enelins. ]a em sap 
greu haver-ho ele elir aquí. pero eliré que és I'olla de Balears. 
Diuen que 1'01la ele Balears no necessita cap elimoni que els 
faci caure per enelins; basta que qualsevol destaqui una mica 
elels al tres perque els mateixos que són elins l'olla ja s'encar
reguen ells ele tirar-los per enelins. Per favor, no facin vos tes 
ele tirar per enelins aquestes il'lusions que entre tots hem ele 
posar en recuperar el nostre patrimonio 

Quins usos vol donar-li voste al castell? No n'han parlat. 
Nosaltres sí que n 'hem parlat, ja fa molt ele temps, el que 
passa és que nosaltres no tenim per costum els elissabtes fer 
una roela de premsa, ens estima m més dir les coses quan ja 
esta n fetes o quan estam segurs que es faran. ]0 li puc garan
tir a voste que s'han fet unes converse,> molt serioses per 
c¡ueleom que tenim els eivissencs molta il'lusió de dur-ho 
enelavant, que és que la Universitat de les Illes Balears tengui 

una presencia definitiva a la nostra terra, no només pel 
que podra significar de restauració del castel!. sinó molt 
més important encara per aquella saviesa, per aquella 
cultura que irradia d 'un instrument de cultura i de difu
sió de la ciencia eom és la universitat. Ens agradara 
també posar-hi la seu protocolaria elel consell, ens agra
dara també posar-hi una residencia universitaria, ens 
agradaria també posar-hi una sala polivalent; vull dir 
que, usos pel castell ele "dalt vila" no en faltaran. 

El que fa falta, senzillament, és que wts ens posem 
a treballar conjuntament i el Grup PP-UM esta disposat 
a treballar en aquest sentít i esta m disposats a acceptar 
les seves clues proposicions sempre que vostes acceptin 
una tré' '-'sacció en el primer punt, que jo m 'atrevesc a 
clon <, ¡'-la a la Mesa d'aquest Parlament, que el primer 
punt es canvil client que el Parlament ele les Illes Bale
ars insta el Govern de la Comunitat Autonoma a partici
par en la rehabilitació del castell d 'Eivissa d 'acorel amb 
el pla el 'usos que estableixin les institucions: Consell 
insular, Ajuntament c!'Eivissa, Govern balear i Govern 
central. 

Sr. PresidenL,. 

Pero no volelria acabar, Sr. Tur, sense c!ir-li també, 
i ensenyar-li, tornant -perque veig que encara no esta el 
llum vermell en ces- voste ha comenc.;at amb un retall de 
premsa; jo també n 'hi puc ensenyar molts que parlen 
d 'aquest interes que voste eliu que no n 'hi ha: voste sap 
molt bé que n'hi ha, d'interes, i ho sap perfectament i 
cregui'm que no m'agradaria aquí haver de parlar amb 
un to més alt del que no hi estic acostumat fins que no 
em rasquen de massa, pero aquí, en el primer n'hi ha 
un que posa: "PP y PSOE presentan a Borrell un plan 
conjunto para recuperar el castillo", i aquí esta ben ciar 
el compromís del Sr. Borrell quan abans ele les eleeci
ons va venir a Eivissa; o és que també vos tes fan cas a 
aquell vell professor socialista -cree recordar que era ell
que deia que les promeses eleetorals es fan per no com
plir-les? Aixo ha faran vostes: nosaltres no. Gracies, Sr. 
President. 

(El Sr. Presidel1l repren la direcció del debatJ 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí. Pel torn de replica, el Sr. Tur té 
la paraula. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. No faré ús de la tribuna donat 
que la meya interven ció sera basicament per agrair el 
vot favorable cle tots els grups ele la Cambra i que veig 
que s'aprovara per unanimitat. No esperava menys 
perque crec que la proposta només tenia aquesta inten
ció, un esperit constructiu perque es posas en marxa el 
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més prest possible la feina per salvar, si és que hi som d'ho
ra, aquest patrimoni tan important de les nostres illes. 

Al Sr. Vidal, gnkies pel seu suport; d'acord que ja estava 
aprovat en les resolucions del debat sobre la Comunitat del 
1992, pero a aquestes altures ens consta que no s'ha fet cap 
de les actuacions que hi havia aprovades en aquell moment, 
i volÍem fer especial incidencia en la disponibilitat del Mi
nisteri de Cultura en coHaborar-hi sempre que des de la 
Comunitat Autonoma, que és qui té les competencies -no 
ens cansarem de repetir-ho- es demamls aquesta inversió. 

Sr. Gomila, voste crec que ha entes perfectament I 'esperit 
de la proposta: es tracta de fer un esfor¡; totes les institucions 
que puguin estar-hi implicades per treure endavant aquest 
tema que, evidentment, és molt costós per a qualsevol de les 
institucions que hi tenen directament responsabilitat. 

Sr. Marí i Tur, no vull obrir un debat massa llarg perque 
coincidim en I'objectiu final que és que es restauri el castell 
i la resta del conjunt historic de "dalt vila" i, per tant, l'im
portant és que s'aprovara per unanimitat i no qualsevol altra 
cosa. Pero li faria unes puntualitzacions: tots els retall de 
premsa -que són molts, tots els que ha tret voste i tots els 
que pugui treure jo- van en la línia, i voste ho ha confirmat, 
que aquest és un tema que se n'ha parlat molt, i he volgut 
esmentar aquell article concret d'aquest periodista perque 
reflectia perfectament quina és la situació, una vergonya 
després de vint anys per estar corn esta i la culpa no la té 
qui governa avui, només, sinó que la tenen també els que 
ha'-' governat tots aquests anys, pero sobretot, una sen sació 
que té l'opinió pública que aquest és un tema que serveix 
únicament i exclusiva, o basicament, perque els polítics hi 
facem grans debats; més que grans debats hi facem grans 
declaracions als mitjans de comunicació, pero que el castell 
segueix igual. 

Jo quan he parlat que havia faltat coordinació voste no 
m 'ho ha desmentit; voste ha tret una serie de cartes, ha tret 
una serie de paraules, de declaracions; s'han fet coses, ho 
sabem, i aquesta és en certa manera la nostra queixa, que se 
n 'ha parlat molt pero que no hi ha, avui per avui, cap reso
lució clara i concreta, per una banela en la línia de la nostra 
proposta, que era que el Govern balear s'impliqui en aquesta 
restauració, perque és qui té totes les competencies, avui per 
avui i, en segon 110c, perque no s'ha creat un equip de feina 
amb participació ele totes les institucions que hi hagin ele 
participar perque es pugui dur enelavant. S'ha fet un estudi, 
ens consta perque va sortir als diaris, és una passa més, pero 
no hi ha hagut una actuació decidiela, perque si hi ha estat 
els resultats han estat molt magres, en el sentit que estam 
avui quasi quasi com estavem fa tres, quatre o deu anys. 

Evidentment que a "dalt vila" s'han fet restauracions pun
tuals; el ministeri n'ha fet moltes i al tres institucions també, 
l' Ajuntament especialment i la Conselleria de Cultura en el 
cas de les murades, pero el problema de "dalt vila" continua 
existint, "dalt vil a " s'ha abandonat per tota una serie de cir
cumstancies que jo he insinuat i que ara no repetiré, i si no 

es fa aquest esfor¡; entre tots i el que ha d 'agafar la 
iniciativa -no hem cansaré de repetir-ho: és el Govern 
balear per tenir les competencies- seguidl el problema 
una colla d'anys més com ha estat fins ara, i els que ens 
preocupa a 11"c:altres és que potser no hi arribarem 
d'hora. 

Jo, com a conclusió, per acabar, només voldria dir 
una cosa: celebrar que coincidim en l' objecti u, que el 
castell d 'Eivissa és un patrimoni important d 'aquesta 
comunitat autonoma i que és un patrimoni que esta en 
una situació ele elegradació i de conservació molt elolenta 
i que, per tant, eles el'aquest Parlament es bo que incen
tivem el Govern balear, que és qui té la responsabilitat 
ele prendre aquestes iniciatives, que agafi aquesta inlcia
tiva i que actul, perque I 'important és que es prioritzi 
en les inversions, perque veim cada dia que es fan in ver
sions de qualsevol manera, que es va als interessos que 
pugui haver-hi determinats i puntuals, pero no hi hz, 
una actuació global i decidida i, sobretot, no hi ha una 
priorització en aquelles inversions que són més urgents 
i més necessaries. 

Vull recordar una vegada més que el castell d'Eivissa 
és un patrimoni molt important d'aquesta comunitat 
autonoma. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Hauria ele manifestar si admet la 
proposta de transacció. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Me n'havia oblielat. De la 
meya intervenció es devia despendre que sí, pero efecti
vament estam el 'acorel en acceptar-ho, perque no varia 
l'esperit de la proposta. Per tant. si ha de servir perque 
s'aprovi per unanimitat, hi eSL.n el'acord. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Torn ele contrareplica. Hi ha peti
cions d'intervenció? Sí. Sr. Vielal, té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Moltes gracies. En primer Uoc per dir que nosaltres, 
crec que també ha hem de dir, acceptam aquesta tran
sacció, per la nostra parto 1 a més e • ixo, voldria contes
tar al Sr. Vicent TUI~ en el sentit, sobretot, que jo li he 
dit que aixo ja s'havia aprovat aquí i, en fi, que no 
obstant aixo creia que havíem d'insistir, perque si no 
sempre estarem en les mateixes. 1 jo li he fet veure aixo 
ele no posar un termini i aixo és molt interessant perque 
cree jo , o sigui, li he dit amb aquest afany, crec jo que 
del que es tracta és que d 'aquest tema, pel que fa a 
aquest plantejament d'aquesta col'laboració, ja no se 
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n'hagi de parlar més, en aquest Parlament, i vagi la cosa 
endavant. 

Pero com que del que es tracta aquí i ara que hem gua
nyat el plet, que deia aquell, que tots estam d'acord jo no ho 
vuIl esgarrar i per tant del que es tracta aquí és aixo, senzi
llament, no vun fer massa contrareplica, perque des de la 
meya perspectiva, que fins i tot puc dir que he viscut fins i 
tot aquesta experiencia de Sóller que s 'ha esmentat aquí, des 
el'aquesta experiencia. des d'aquesta perspectiva meya cl'un 
poquet d'experiencia puc dir que l'important és aixo; és aixo 
i res més, perque, arnés, li vull advertir que voste no podria 
tornar a insistir en el mateix tema aquí, per una senzilla raó: 
perque en l'exposició de motius voste diu que aquests 7.0( 
metres quadrats és el major espai públic edificat de qu e 
disposa I 'illa d 'Eivissa, i tots sabem que no precisament per 
restauració sinó ele nova planta i no té res a veure amb el 
clecret i sí amb un decret, ido comptarem, abans de molt , 
amb una edificació de 10.000 metres quadrats. destinada a 
burocracia a Eivissa. Per tant. no hauria pogut voste fer 
menció cl"aquests 7.000 metres quadrats i aquesta és l'última 
oportunitat i per aixo val més tanear. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Vidal. Sr. MarÍ i Tur, té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Sortir a la tribuna no vol elir que 
la meya presencia sigui més valorada, sinó senzilIament 
donar la importancia que es mereix el tema que avui trac
tamo Vagi per endavant la satisfaeeió que tots estem d 'acorel 
a posar en marxa el casten d 'Eivissa i la seva restauració. Jo 
erec que avui estam parlant de quelcom molt serió s perque, 
una vegada i una altra, hagim de sentir ano que ahir a la 
tarda es qualifieava eom aquesta serie ele televisió que mai no 
s· «caba, no esta m parlant el 'allo, estam parlant d 'aixo, i allo 
es fa perque és absolutament necessari i quan (oo.) ha fet allo 
que es fa ara no es va preveure que el Consell d'Eivissa ten
dría totes les seves eoml~ ~ Teneies i que no es podria confor
mar amb un trosset petit. ,inó que neeessitaria un 1I0c digne. 
espaiós, gros, de manera que els set que estam repartits per 
aquí i per alla poguéssim d'una vegada trobar-nos (oo.) 

EL SR. VIDAL 1 JUAN:: 

Sr. Presielent. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

D'aquí no en vul! parlar més perque no es motiu ele 
qüestió. 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

No en pot. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Jo no he citat ningú, Sr. President . 

Dit aixo, Sr. Tur, som exactament en el castell i tot 
allo altre és "pixar fora del test", com deil1l en bon 
eivissenc. 

Sr. Tur, nosaltres sí que volem anar a Madrid, i així 
és en 1 'acOl"d d 'aquesta comissió Govern-Consell-Ajunta
mento Aquesta cOl1lissió es va reunir i va dir que una 
vegada que aquesta feina, de la qual jo li he parlat fa uns 
moments, d 'uns bilions de pessetes, estigués feta i sabés
sim que volem fer al castell d'Eivissa, llavors podríem 
anar a Madrid a dir-los: Al castell d'Eivissa, hi volem fer 
aixo i val ics milions de pessetes: el Consell d 'Eivissa 
esta disposat a posar-ne una part, el Govern balear esta 
disposat a pagar-ne una altra part. Llavors sera el mo
ment, com vos tes diuen i repeteixen . que ells diguin que 
ells també, i llavors podrem coment;ar a ¡reballar i a 
restaurar. Fins aquest moment és impossibié. perque si 
no, aniríem a Madrid i ens diríen, amb molta de raó, 
perque els polítics sempre saben malt de treure's els 
problemes economics de sobre: Vostes diguin que hi 
volen fer, diguin quant val, i ja en parlarem. 1 passara 
un any més, pero no passara un any, abans de molts de 
mesas, entre tots haurem dit que volem fer al castell, 
entre tots haurel1l dit quant val el castell, i llavors sera 
el moment en que si vostes volen venir, si vas tes ens 
volen ajudar a obrir les portes del Ministeri de Cultura 
o del Ministeri d'Obres Públiques, llavors, entre tots 
hace eOl1strucbantur, com deia fa un moment. 

Sr. Tur, no em faci renyar-lo, és que no diu la veri
tato Voste diu que el Consell d'Eivissa, a "dalt vila", 
només hi ha fet les murades, voste sap que no és veritat 
aixo. El Consell Insular d'Eivissa ha participat, li ho he 
de tornar a repetir, en les murades -Sr. Tur, escolti'm, 
per favor- , 5 milions en 1 'interíor. .. 

Perdoni, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Marí i Tur, li prec que no faci observacions per
sonals als diputats que són en aquesta cambra. En tot 
cas, a qui correspon fer-les es a aquesta presidencia. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Pereló, Sr. President; perdó, Sr. Tul'. 

Dir-li els 5 milions a I'interior ele la catedral, (!ir-Ji 
que s'ha restaurat 1 'hospitalet, clir-li que el Consell ha 
col'laborat en elmonestir antic ele Sant Domenec, elir-Ii 
que hem treballat en el monestir de Sant CristOfol, dir-li 
que s'ha treballat en moltes altres coses i voste, quan ve 
aquí, sembla que el Consell el 'Eivissa només hagi treba-

...1.. -
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Hat en les murades, i aixo no és cert, ha col'laborat en la 
pla~a de vila, que voste coneix perfectament. 

Ja per acabar, com una petita novetat, donar pública 
lectura d'una vella ¡¡'lusió del Consell d'Eivissa i Formentera, 
una carta que, referent al castell d 'Eivissa, ha dirigit el rector 
magnífic d 'aquesta universitat, alla on diu: "de temps en~a 
la nostra universitat ha manifestat la seva ferma voluntat de 
ser present a tot el territori balear i no només a la ciutat de 
Palma. Les logiques dificultats que tota descentralització 
comporta s'han superat per l'interes que la institució que vós 
presidiu ha demostrat sempre envers la implantació efectiva 
d 'estudis de nivell superior a les Pitiüses. És per aixo que 
darrerament hem pogut elesenvolupar accions conjuntes com 
ara el reconeixement universitari deis estudis ele turisme a 
Eivissa, la convalidació d 'estudis ele ciencies empresarials a 
alumnes que hagin cursat materies semblants a les Pitiüses, 
la presencia permanent de professors universitaris a Eivissa, 
la insta¡'¡ació d'una oficina d 'informació universitaria, l'inici 
de curs el 'universitat oberta i un nombre important ele pro
jectes a realitzar", Sr. President, un segon, per favor, "per 
mor d'aixo, i assabentats que el Consell Insular d'Eivissa i 
Formentera és un deis impulsors ele la renovació i condicio
nament del castell d'Eivissa per tal de convertir-lo en un 
centre multifuncional, us volem manifestar l'interes que la 
Universitat ele les Illes Balears té en dur a terme les seves 
tasques a aquestes futures insta¡'¡acions del Consell i, d'a
questa manera, apropar una vegada més els estudis universi
taris a les Illes Pitiüses. Entre tots ho farem tot". MOlles 
gracies, Sr. President, i pereloni. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Tur. 

EL SR. VID AL I JUAN: 

Per una güestió el'ordre, Sr. Presielent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Vidal. 

EL SR. VID "~ I JUAN: 

Sí, moltes gracies. Només per elemanar que consti en 
acta la meya protesta perque el Sr. portaveu elel Grup PP
UM ha contestat la meya intervenció directament, i perque 
se sapiga, els qui treuen la qüestió ele l'olla i del test, a veu
re, la qüestió diüretica, on és, i gui és afora i qui és a elins. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Viela!. Jo entenc que no ha de constar en acta 
aquesta petició elonat que el vice-presielent primer, que és 
qui ha estat presidint aquest debat en els primers moments, 
m'ha fet l'observació que la qüestió que ha posat a Hum el 
Sr. Marí i Tur era una qüestió que també havia suscitat el 

Sr. Tur en la seva primera intervenció. En conseqüenci
a, feta aquesta observació, cree que no hi ha lloc, Sr. 
Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Si em permet, Sr. President ... 

EL SR. PRESIDENT: 

No esta en ús ele la paraula, Sr. Viela!. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Perdoni. 

EL SR. PRESIDENT: 

No esta en ús de la paraula, Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

No, no, si no la faig. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vida!' 

Sí, Sr. Tur? 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Per una qüestió d'ordre, Sr. President. Simplement 
per demanar si es poelria Hegir la proposta abans de 
sotmetre-Ia a votació, a efectes del Diari de Sessions, ja 
que hi ha hagut una modificació. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acorel. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. MolL vol fer-ne lectura, per favor? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"El Parlament ele les IlIes Balears insta el Govern ele 
la Comunitat Autonoma a: 

1. Participar en la rehabilitació del castell el 'Eivissa, 
el 'acord amb el Pla el 'usos que estableixen les institucions 
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Consell Insular, Ajuntament d'Eivissa, Govern balear i Go
vern central. 

2. A interessar del Ministeri de Cultura que.;: les inversi
ons per a les Illes Balears en els propers anys, s'hi inclogui 
el castell d'Eivissa". 

EL SENYOR PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Moll. Vistes les postures elel eleba!. entenc 
que es pot considerar aprovada per unanimitat aquesta pro
posició? Queda, ido, aprovada per unanimitat. 

I1.2) Proposició no de llei RGE núm. 1940/93, presentada 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a creació del 
Museu Naval a Eivissa. 

EL SR. PRESIDENT' 

Passam a la Proposició 1940. el Gl up Parlamentari SOCI
ALISTA, relativa a creaclO elel Museu Naval a Eivissa. Té la 
paraula el Sr. Marí i Serra. 

Sr. Mol!. pot fer lectura de la proposta? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"El Pari:lluent ele les Illes Bale,,": ' . . La el Govern ele la 
Comunitat Autonoma a: 

a) Impulsar els treballs pertinents per a la creació elel 
Museu Naval d'Eiviss" 

b) Que, mitjan<;ant una modificació de credit, es doti una 
nova partiela pressupostaria ele 50 milions ele pessetes per 
posar en funcionament el futur Museu Naval. 

c) Inicia la recerca el 'un edifici aelient per a la ubicació 
elel futur Museu Naval." 

EL SR. PRESIDENT: 
". 

Gracies, Sr. Moll. Sr. Marí i Serra, té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Com tots 
sabem, un muse u és una institució destinada a la investigaci
ó, ensenyament, exhibició i conservació d'obres i objectes 
referents a un o més camps de l'activitat humana. És per 
aixo que el Grup SOCIALISTA presenta aqueixa proposició 
no de llei sobre la creació elel Museu Naval el 'Eivissa. Som 
conscients de les dificultats que comporta la creació el 'un 
museu i també que un museu no es pot de pressa i a tot 
córrer. D'aquÍ ve que en la nostra pro posta eI'acorel elema
nam una partida relativament modesta, 50 milions, que, com 
totes les sen yo res i senyors diputats poden comprendre, tan 

sois serveix per posar en funcionament les tasques per 
dur a terme la creació del museu. 

(L 'Hble. Sr. Vice-president primer substitueix el Molt 
Hble. Sr. President en la direcció del debat) , 

EL SR. PRESIDENT: 

Un momen!. Sr. MarÍ i Serra. Prec als senyors dipu
tats una mica de silenci a fi que ens puguem entendre 
millor en l'exposició d'aquesta proposició no de llei. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

La idea de fer un museu naval a Eivissa evielentment 
no ha estat només d 'aquest eliputat que els parla, sinó 
que ha estat fruit ele distintes rel1nions tant amb perso
nes individuals com amb col, ¡. ,llIS interessants en el 
tema. 

A l'illa eI'Eivissa tenim elos museus arqueologics, un 
museu d 'art contemporani i un futur i proxim museu 
etnologic, Can Ros, a Santa Eularia, i el museu Puget de 
Can Comessana a "dalt vila". Tots aquestos museus són 
moti u d'orgull pel que signifiquen per a la nostra cultura 
i riquesa del que ha estat i elel que és la nostra historia, 
si bé. tots aquestos museus, els consideram molt impor
tants . no podem oblidar una de les tradicions més arre
lades. com no podia ser menys per tractar-se d'una illa, 
com és tot allo que esta relacionat amb la mar. Preci
sament Eivissa ha tengut i té una gran tradició marinera 
eles de temps ancestrals, i aquÍ cal recordar allo que va 
dir I'historiador Isidor Macabich a un senyor ele "vila" 
que s'interesava per la seva procedencia genealogica, li 
va dir: Mirau, en els eivissencs, qui no és fill de llaura
dor és fill de pescaelor. Jo entenc que el Sr. Macabich va 
voler cili' que la comunitat eivissenca es elivielia en aquei
xos dos sectors fonamentalment, i una mica més enda
vant, jo en diria que fins i tot els llauradors, directament 
o inelirectament, tenien alguna relació amb la mar. No 
poelem oblidar que Eivissa és una illa i, per tan1. la mar 
amb totes les seves tasques, com transport de viatgers, 
mercaderies, pesca, esport nautic, ha format part de la 
vicia el'una majoria de la població eivissenca. 

Avui per avui. lIevat de l'exposició de la Casa de la 
Mar, acurada i fins i tot mimada pel col'lectiu ele jubilats 
ele la mar, no hi tenim res i som molts els qui pensam 
que tant en el vessant cultural com clocent i fins i tot 
turística seria important la creació del museu ',aval. 

El Grup SOCIALISTA entenem que els treballs com 
són la recerca de la ubicació i especialment ele tot el 
material que pugui ser el 'utilitat per al futur museu 
haura el 'iniciar-se el'una manera immeeliata, elonat el 
perill, sempre existent, ele elestrucció o perdua de certes 
peces que després puguin ser irrecuperables. 
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Jo estic ben segur que la creació del museu ens I'agrairia 
tota la població eivissenca, especialment la gent de la mar i 
els centres docents, els quals, d'una manera didactica, podri
en explicar la importancia que ha tengut, que té i que tendra 
per a la nostra iHa tot allo relacionat amb la mar. 

Per tot l'exposat, esperam que les senyores i senyors dipu
tats d'aquesta cambra hagin entes la importancia que té per 
a l'illa d'Eivissa aqueixa proposició no de llei i els demanam 
el seu vot favorable. Molts gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ i Serra. Altres grup5 que vulguin inter
venir? Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. 
Vida!' 

EL SR. VIDAL 1 JUA ' . . 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé, 
ens trobam davant una altra proposició no de llei del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, referent a un tema d'Eivissa, 
també prou important, d'un altre ordre, diferent del que 
hem vist abans, pero que tampoc no és nou, la veritat és que 
moltes vegades s'ha instat a través de -anava a dir del Diari 
de Sessions- de les actes del Consell Insular d'Eivissa i For
mentera, en les quals poden trobar que, quan es va demanar 
la creació d'un museu etnologic a Eivissa, es demanava etno
logic i nava!. Pero com que ara hi ha el vice-president en 
funcions de president, no voldria llavors haver de demanar 
la paraula per qüestions d'ordre, que quedi clar que no és 
que jo em vulgui atribuir cap merit, que quedi clar que, a les 
murades el'Eivissa, hi ha tet molt el Consell Insular, pero les 
va construir Felip n, aixo figurara en el Diari de Sessions 
el'avui, hi figurara que aquí s'ha elit que les muraeles d'Ei
vissa -Sr. President en funcions, tamhé- les va construir el 
Consell Insular, aixo no és ver, perque jo he estat durant 
molt de temps president del Consell Insular. 

Bé, feta aquesta broma, entrarem en el tema que toca. 
Hem de dir que nosaltres, igual que amb allo altre, estam 
el'acord amb la proposició no de llei que fa el Grup Parla
mentari SOCIALISTA, ele creació el 'un museu naval a Eivis
sao No obstant aixo, pel que li he dit abam" tal vegada s'ha
uria pogut plantejar aquest tema en el si del Consell Insular, 
encara que hagués estat reiteratiu, pero creim que és molt 
legítim també, ja que formam part de la Comunitat Autono
ma i aquesta n'és la institució sobirana, que precisament s'hi 
dugui aquest tema. Quant al primer punt, impulsar els tre
balls pertinents per a la creació del Museu Naval d'Eiviasa, 
hi estam completament d'acord. Ara bé, que mitjan~ant una 
moelificació de credit es doti el 'una nova partida pressu 1'05ta
ria, 50 milions de pe5setes, per posar en funcionamtilt el 
futur Museu Naval d'Eivissa, la veritat, amb tots els respec
tes, és ciar que vostes la varen presentar el 4 ele maig, se 
n'ha de veure la data de presentació perque si no, a hore , 
e! 'ara, el que tocaria seria que elins les esmenes a presentar en 
els pressuposts elel 94, si és que la sensibilitat elel Govern ja 

no ho ha recollit i hi és, que, sense necessitat de modifi
cacions de credit, s 'habilitas aquesta partida. 

Finalment també, al punt c), hi donarem suport 
perque iniciar la recerca el 'un eelifici adient per a la 
ubicació del futur museu naval d'alguna manera és elins 
d'allo que avui matÍ en comissió s'ha aprovat, una 
proposició no de llei elel Grup PSM i EEM en el sentit 
que s'havia -i que s'ha aprovat endemés per unanimitat
el 'impulsar, per part del Govern, arribar a un equilibri 
en la ubicació de patrimoni propietat de la Comunitat 
Autonoma, naturalment, a les diferents illes. Per tant, 
creim que aixo és positiu, que és elins aquest esperit 
el'aconseguir un cert equilibri, com he dit abans, en la 
ubicació del patrimoni de la Comunitat Autonoma a les 
distintes illes, naturalment tendál també el nostre su
port com els al tres punts. O sigui, aquest diputat donara 
su port totalment a aquesta proposició no ele llei elel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari PSM 
EEM, té la paraula el Sr. Joan Bosco Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Senyors i senyors diputats. 
Una altra proposició no de Ilei del Grup Parlamentari 
SOCIALIST A que fa referencia a un tema molt concret. 
sobre el Museu Naval el'Eivissa o sobre la construcció 
d'un museu naval d'Eivissa. El nostre grup també hi do
nara suport, com a qualsevol iniciativa que suposi una 
millora ele les infraestructures culturals a qualsevol de 
les tres illes. 

Així i tot, quan he llegit l'exposició de motius, no sé 
si tots els museus que s'hi citen són propietat o en té la 
gestió el Govern ele la Comunitat Autonoma, pero jo 
puc elir que a Menorca només tenim un museu, i així i 
tot el tenim tancat, he quedat sorpres, pero així i tot 
crec que s'ha de donar suport a aquesta iniciativa per
que és interessant tot el que fa referencia al millora
ment ele la nostra cultura. Jo crec que no només I'illa 
d 'Eivissa hauria ele comptar amb un museu naval, sinó 
que hauria de ser extensible a les altres illes per la rela
ció que han tingut sempre les IlIes i la mar. Pero de 
totes maneres no presentam esmena a aquesta proposi
ció no de Ilei i hi donarelT suport tal com ve redactada. 
Mo1;:s gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup Parlamentari PP-UM, 
té la paraula el Sr. Joan MarÍ ¡Tul'. 
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EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Avui 
els eivissencs i formenterers podem estar contents perque es 
parla, i crec jo que se'n parla bé, malgrat les mancances que 
tob tenim, i en aquest cas estudia m ara la proposició no de 
lleí del Grup Parlamentari SOCIALF ";- ,\ referent a la crea
ció del Museu Naval a Eivissa. 

El Sr. MarÍ j Serra ha fet una bella introducció , una to r
mosa exposició de motius, a tots ens agradaria tenir un m ll 

seu naval, un museu del vestit, un museu de l'orfebreria, un 
museu religiós; vull dir que, posats a presentar proposicions 
no de lIei, se'n poden presentar moltes, el que passa és que 
voste en poden presentar moltes i lIavors el Govern, que és 
qui les ha de pagar, es veu moltes vegades en la necessitat, 
com passa amb al tres governs, el'haver de dir que no, pero jo 
Ji dic ele bell antuvi que aquesta vegada no li elirem a tot que 
no , ni molt menys. Endemés, m 'agradaria que, d 'aquestes 
paraules meves, en nom del Grup PP-UM, se'n derivassin 
algunes bones notÍcies referents a Eivissa i a Formenter.'!. 
perque es vegi que no és totalmer.l cert que no s'hi fan 
coses, que no se segueixen els problemes i que no se saben 
quines són les nostres mancan ces. El que passa -j ha repetesc 
per sega na vegada- é~ . (!ue una cosa és treballar en un tema, 
I'altra és demanar que es faci aquest tema i una tercera és 
donar-li la solució. 

Jo no faré cap exposició literaria de la importancia el 'un 
museu naval a Eivissa, m 'estalviaré aquest temps i vostes no 
m'hauran d'aguantar tanta estona. 

En primer lloc, estam d'acorcl amb el punt primer, d'im
pulsar els treballs pertinents per a la creació elel museu naval 
el'Eivissa, i també estam d'acord amb allo ql!;:: ha dit voste, 
que aquesta exposieió marítimo-naval que es fa a la Casa ele 
la Mar, al passeig marÍtim el'Eivissa, és una tasca important 
que fa aquell grup ele jubilats ele la mar i que el Consell 
d'Eivissa, que no ha fet les muraeles, que tampoc no les va 
fer Felin n, per cert, no les va fer Felip n. no ha fet les 
muraCl ( ' 1 ha fet aquest museu ele la Casa ele la Mar, sí que 
vol felicitar ;,,'lUest grup de gent que hi treballa. 

Ouant al 0';:gon punt, vostes ens"demanen que es fad una 
modificació de credit, jo, el'economia. no en sé massa tam
poc, pero sí que els he sentít dir moltes vegades ( ... ) del 
Govern que esta fent canvis i modificacions de credit contÍ
nuament. Per tant, el que és bo una vegada ho ha de ser per 
I 'altra: i com deia el meu professor del logica filosOfica, 
bonum éx íntegra causa, malum exquocum que defeccu. Vull 
dir que aixo és ben ciar, que una cosa és bona quan ha és i 
si no ho és no ha és; amb la logiea filosOfica és clarÍssim. 
Per tant, a aquesta segona. hi direm que no. Jo els demanari
a: Oue saben vostes que val fer un museu naval? El Minis
teri de Cultura. socialista, fa devers sis anys em va encarregar 
fer un projecte museologie per a Eivissa, cosa que agraesc 
molt i molt, i encara els l'agrairia més si em pagas les 
600.000 pessetes que em deu, pero ... que vostes trebaUen 
gratis aquí? 

Dic, primer, Sr. Marí i Serra, hem de saber si és 
convenient, que ho és, pero hem de saber que valen 
unes boies, que valen unes nanses, que valen unes xar
xes, en fi, el contingut, falta saber quin n'és. Tenguin 
vostes l'absoluta seguretat que, una vegada que tenguem 
aquest projecte museologic, es fara el que s'hagi de fer 
perque aixo es dugui endavant. 

Pero ara ve la bona notícia per a Eivissa i per a For
mentera, és un petit secret que jo, amb el permís del 
president i sempre en relació amb el tema, ve a compte; 
és sobre el tercer punt, "Iniciar al recerca d 'un edifici 
adient per a la ubicació del futur Museu Naval d'Eivis
sa". Voldria dir al Gru p Parlamentari SOCIALISTA i a 
les senyores i senyors diputats que el president del Con
sell d'Eivissa i Formentera fa un temps que té conversa
cions, que esperam que es duran aban terme, perque 
les cases que antigament s'empraven cvm a habitatge, 
algunes de les quals continuen emprant els vigilants de 
senyals marÍtimes -faroners, per entendre'ns-, a Eivissa, 
a Tagomago, les Coves Blanques, la Canillera, Formen
tera, Els Penjats i l'IIJa de'n Pou, i die aixo que vostes 
demanen aquí, cosa que a mi em sembla molt bé, com 
deia mon pare, al cel sia, a la millor avui podríem em
prar aquell refrany que diu: "Ouan vostes s'aixequen. 
nosaltres ja hem pres cafe". Ja fa dies que hem pres cafe 
i ja fa dies que parla m amb la Junta de Ports i LitaraIs 
perque cedeixin, per a aixo que vostes demanen, la casa 
de les Coves Blanques, a Sant Antoni; aquest seria un 
local adient, que endemés els satisfaria a vostes i que a 
nosaItres també, i entre tots, com deia abans, ho faríem 
to1. 

Ja que parlam de museus, en el mateix sentít parlam 
perque almenys un deis tres habitatges que hi ha al far 
de la Mola, a Formentera, sigui el Museu Etnologie de 
Formentera i que la col-lecció que avui en dia s'exposa 
en aquella casa, el nom de la qual, si mal no record, és 
Ca's Ramons o Ca'n Ramon, de propietat pa,.~ icular , 

vaja, alla 011 hi ha la seu de la Societat Esportí \ a For
mentera, aixo sí que ho sé ben cert perque hi he passat 
moltes tardes aquest estiu estucliant aquesta col'lecció 
importantíssima de la nostra etnologia; que aquesta 
coHecció, previes converses amb el propietari, passi 
d'allí a la casa de la Mola. Pero no només aixo. els 
aItres fars de Tagomago, de la Conillera i de'n Pou, si va 
aban terme -i vostes, tal vegada, també hi poden aju
dar, encara que no posar-se la medalla que ha han fet 
vostes, aixo sí que no-, a la millar es poden emprar 
amb altres finalitats , per a joventut, per a turisme, en 
definitiva, per a recuperació de la nostra identitat eivis
senca. Són uns problemes que s'han de solucionar, les 
converses del nostre president van en aquest sentit. 

Sembla que avui la cosa va de lIatinades. A mi també 
m'agradaria acabar amb una, la qual només té dues 
paraules, com si fos un telegrama, i així sortira més 
barat, per tot el ., e s'ha dit aquí. ara i abans: Inteligenti 
pauca. Gracies, Sr. President. 
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(El Molt Hble. Sr. President repren la direcció del debat) . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ i Tur. En tom de contrareplica, té la 
paraula el Sr. Marí i Sena. 

EL SR. MARI I SERRA: 

Gracies, Sr. President. En primer 1I0c, evidentment, vull 
agrair al Sr. portaveu del Grup MIXT el seu supc,n él aquesta 
proposició no de lleL i evidentment podria ser lvluseu Etno
logic i Naval, pero tots sabem que el es fa en aquestos mo
ments a Santa Eularia no és així, per aixo també, una mica, 
la proposició no de llei. 

Quant a la transacció de credit. Evidentment, la vam 
presentar el maig, quan tenia més justificació que no ara 
mateix, pero, de qualsevol manera, mol tes gracies pel seu 
suporto 

D'una manera especial vull agrair el suport del PSM i 
EEM perque, avui per avui, no tenen representació a Ei
vissa, es tracta d 'una cosa concreta d 'Eivissa i hi donen el seu 
suport; per tant, els vull agrair el suport a aqueixa proposició 
no de llei. 

Ouant al Sr. portaveu del PP-UM. Sempre que voste puj:; 
a aC¡deixa tribuna, té la tendencia a donar-nos una lli<;ó, jo 
crec que no som aquí per rebre lli<;ons, som aquí per trac
tar coses polítiques, nosaltres hem presentat una proposició 
no de llei, vos tes l'aprovaran en part, cosa que nosaltres, jo 
ja ho avan<;, accepnrem, ara tendrem els pressupostos i no 
dubti que allí farem I'esmena conesponent perque aquesta 
partida es doti, esperam que llavors hi donin suporto 

Dit aixo, quant a la ubicació, nosaltres no hi hem volgut 
. ntrar, voste ens ha dit aquí un munt de possibilitats, un 
munt cle 1I0cs, no hi he volgut entrar. Ens agradaria partici
par-hi, evidentment, ens agradaria participar-hi perque ens 
agradaria participar en tot allo que és la vida política i 
cultural d'Eivissa. Tal vegacla, quant a Sant Antoni, ens hi 
posarÍem cl'acord, evidentment; jo som de Sant Antoni, seria 
un orgull per mi que aixo fos així, ja que Santa Eularia ja 
tendra el museu etnologic, ja hem clit tots els que tenia "vi
la", i quant a Sant Antoni, no en té cap, per la qual cosa 
aniria bé que aixÍ foso 

I bé, quant que clonara suport a tot menys a la transacció 
cle creclit, com clic, ho acceptarem, i el que és bo sera que 
ens hi posem tots a treballar i que vostes demostrin la volun
tat cle fer possible aquest museu i que en els pressupostos, 
com he dit abans, clonin suport a l'esmena que nosaltres hi 
farem, si vmtes no la hi cluen des cl'un principi, perque aixo 
pugui ser aihí. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Sena. Contrareplica, Sr. Viclal, 
té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Molts gracies, Sr. President. Sr. MarÍ i Sena, voste 
ho ha clit, jo li n'havia fet menció, cI'aixo, el que és logic 
hauria estat que el museu etnologic fos també nava!. Per 
cert, aquest museu etnologic, que l 'han fet a una casa 
ceclida per la funclació Illes Balears i que el fa el Consell 
Insular, allo que per a la posteritat segurament no cons
tara és que l'ha fet el Consell Insular, sinó I'arquitecte 
Joan Prats, perque Felip II no va fer tampoc les mura
cles cI'Eivissa, pero Felip González tampoc no fara 
aquest Museu Naval el'Eivissa, cosa que ja Ji han clit, 
pero com que clel que es tracta és d'estar tots d'acorel i 
pareix que hi ha consens, l'important és que si no es va 
fer Bavors el museu naval i ara es fa, i tots hi estam 
d'acord, enhorabona, a Eivissa cleim: Molts anys i bons. 
Pero jo ho cliré en Batí també: Ad multas annos. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!' Hi ha més peticions d 'intervenció 
en contrareplica? SÍ, Sr. MarÍ i Tur, té la paraula. 

EL SR. MARÍ I TUR: 

Gracies, Sr. Presiclent. Sr. MarÍ i Serra. jo li elic, 
cregui 'm, amb el cor a la ma que jo sí que venc aquÍ a 
aprendre, sí que venc aquí a prenclre lli<;ons perque 
entenc que tots els companys que hi ha aquÍ em poclen 
clonar a mi moltes lli<;ons de cultura, cI'economia, de 
política, cl'urbanisme, cregui'm que jo sí que venc aquí 
amb molt cle gust a prenclre lli<;ons, si voste ha entes de 
les meves paraules que jo li volia donar alguna lIic;ó, 
perdoni'm, pero esta molt equivocat, les meves Bic;ons 
les don els dilluns, dijous i divendres a la meya catedra 
de literatura a !'Institut d 'Eivissa, aquí no he vengut a 
donar lli<;ons ni molt menys, venc a donar la meya veu 
i els meus coneixements, pocs o molts, cada u té els que 
té i els que Déu li ha donat. 

Dit aixo, jo no acab d 'entenclre que voste digui que 
aquí no vénen a parlar cle llocs on situar aquest museu. 
La seva tercera proposició posa: "Iniciar la recerca el'un 
edifici aelient per a la ubicació del museu nava!." Jo Ji 
dic que nosaltres ja la tenim, jo li elic que nosaltres ja la 
tenim, i la millor; per tant, voste hi eleu estar el'acorc1 -jo 
també, nosaltres també- i per aixo eleim que sí a aquest 
tercer punto Ja que avui hem de parlar en llatí, em 
permetra. que recordi aquell que cliu, i cada u que s'apli
qui allo que li sembli: Qua us que tandem abutere ... 
patiel1lia nOSU'a. Gracies, Sr. Presielent. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí. Acabat el debat, passarem a la votació. 
Entenc que s'ha demar' en les intervencions que es voti 
separadament el punt b) clels punts a) i c). Passarem, idó, en 
primer lloc a la votació deis punts a) i c) de la proposició no 
de llei. . 

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

Queden aprovats aquests punts per unanimitat. 

.. Passarem a la votació elel punt b) ele la proposició. 

< J 

Senyores i senyors c,putats que voten a favor, es volen 
posar elrets, per favor? Gracies, poelen seure, 

Senyores i senyors eliputats que voten en contra? 

Senyores i senyors elioutats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. En conse
qüencia, queela rebutjat el punt b) ele la proposició no ele 
!lei. 

Del resultat ele la votació anterior havien queelat aprovats 
els punts a) i c). 

11.3) Proposició no de llei RGE núm. 2529/93, presentada 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a reducció 
en un 40% de la taxa per in " "~Tió tecnica de vehicles. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passarem a la darrera proposició no ele llei el'avui, que és 
la 2529, elel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
reelucció en un 40% ele la taxa per inspecció tecnica ele ve
hieles. Té la paraula, en nom elel grup proposant, el diputat 
Sr. Triay i Llopis. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr. Presielent. Senyores'i senyors eliputats. De les 
llic;;ons en llengües mortes passarem a rallar en pi a, i C0111 

que jo S0111 ele ciencies i no ele lletres, passarem comptes. 
Aquesta proposició no ele !lei que avui eluim a elebat no és 
sobre la transferencia ele la inspecció tecnica ele vehicles als 
consells insulars, no és sobre els incompliments ele la Llei ele 
consells insulars a la proposta que la Comissió Tecnica Inte
rinsular ha elut a aquest Parlament, perque tot aixó sembla 
que ho discutirem la próxima setmana. L'objecte el'aquesta 
proposició no ele llei, com que tota proposició no ele llei és 
una pro posta en positiu, crec que no pot ser més JSltlva per 
al ciutaela, és rebaixar el cost el 'aquest servei per als seus 
usuaris obligatoris per !lei. Aquesta proposició, aixó sí que 
ho hem de elir, és conseqüencia ele la informació que el 
Govern ha aportat a la proposta el 'atribució ele competencies 
als consells insulars en materia el 'inspecció tecnica ele vehi-

eles i que ha estat incorporada a la proposta de la Co
missió Tecnica Interinsular. Aquesta pro posta, en el seu 
annex u, diu que, a l'illa ele Mallorca, el cost ele l'any 92 
el'aquest servei el'inspecció tecnica ele vehicles són 37 
milions, els ingressos estimats -i aixó esta fet el juliol del 
93 o com a manco lliurat el juliol elel 93, es refereix al 
92- 68 milions, flux, 30 milions; el flux, perque ens 
entenguem, és el superavit que elóna la gestió el'aquest 
servei per al Govern de la Comunitat Autónoma. Es fa 
per a caela una ele les illes, i en el conjunt de les Illes 
Balears, cost: 90 milions, ingressos estimats: 129 milions, 
i per tant, flux, o sigui, superavit, per al Govern ele la 
Comunitat Autónoma: 38 milions, 

En base a aixó, nosaltres hem prep, ,t aquesta pro
posició no ele llei, Perque, que signifiquen aquestes 
xifres? Aquestes xifres signifique,;, elesprés poelran com
provar aquestes xifres amb altres, peró aquestes són 
oficials, encara que es eliguin "estimació-, estan fetes el 
juliol elel 93 sobre l'any 92, significa que l'usuari elel 
servei públic ele caracter obligatori inspecció tecnica ele 
vehieles esta sotmes a un doble extracost. Per una part, 
carrega amb el cost del servei i amb el benefici lógic i 
legítim elel concessionari, ja que el servei, com se sap, 
s'e\plota en regim de concessió aelministrativa, i, per 
una altr" carrega també amb una imposició autonómica 
ja que el Govern ele la Comunitat Autónoma autoritza 
J'lualment incrernents deis preus del serveis c1'inspecció 
tecnica ele ve hieles, aixó reporta al Govern abundants 
beneficis. 

Que proposam? Una cosa ben senzilla, rebaixar-ne 
els preus, ajustar-ne els preus. En una paraula, que el 
Govern no utilitzi un ~ervei públic obligatori, com és el 
control deIs ve hieles per assegurar que hi ha una elismi
nució el'accielents a causa de fa!laeles mecaniques, que 
aquest és el sentit que té aquesta inspecció tecnica ele 
vehicles, que aixó no es converteixi en un impost. en 
una font complementaria ele financ;;ament, que es elester
ri la voracitat recaptatória ele la gestió d'un servei pú
blic, que es faci una distinció elara, com així vol la Llei 
ele taxes ele la nostra comunitat autónoma, entre el que 
són preus i el que són tributs, i que, per tant, els preus 
serveixin per equilibrar el balane;, no per obtenir un 
facil superavi" Der dir-ho en paraules caela vegada més 
senzilles, que clS preus responguin als costos. 

D'acorel amb la elocumentació que el Govern envia 
anualment al Parlament en la liquidació deis pressu
posts, el balane; elel servei el 'inspecció tecnica ele vehi
eles, i ja anunciam que és un balanc;; que no esta per 
illes, que no esta segregat, i que, per tant, fins ara ma
teix contempla situacions elistintes perque el regim ele 
concessió fins fa poc temps només e'tava implantat a 
l'illa ele Mallorca, peró, en qualsevol ca~, l'any 90, els in
gressos que eleclara aquesta liquielació elel pressupost ens 
eliu que hi ha 85 milions cl'ingressos i 52 de clespeses, o 
sigui, un 39% de flux, o sigui, ele superavit, 33 milions; 
que l'any 91 hi ha altra vegada 33 milions ele su ;"ravit 
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en la gestió del servei per la Comunitat Autonoma; que l'any 
92, i aquí ja ens explicara., si en ten en més bona informació, 
el portaveu del Grup PP-UM o del Govern en aquest tema, 
si considera que ho ha d'explicar, l'any 92 els resultats no se 
semblen amb els que la Comissió Tecnica Interinsular ha 
tingut com a documentació elel Govern, que estava, enelemés, 
lliuraela el juliol del 93 i, per tant, ja en un any suficientment 
tancat, perque si amb anterioritat he dit que el superavit 
d'aquesta previsió sobre la qual ha fet feina la Comissió 
Tecnica Interinsular eren 38 milions, resulta que ara, en la 
elocumentació que hem rebut, ja només en són 23. 

Per tant, tenim clarament i en qualsevol ca, un servei amb 
clar superavit, superavit fon~at o superavit que produeixen 
uns ciutaelans que no tenen altra elecció, ciutaelans bons 
complielors ele la llei, ciutadans que no són els més rics, 
perque els qui empren els cotxes més vells, els cotxes més 
usats, i com més usat i més vell sigui un cotxe més inspecci
ons tecniques ha de passar, no són els ciutadans més rics de 
la Comunitat, aquests ciutadans tenen uns preus obligats, 
tenen unes inspeccions ol,iigades, amb uns preus fixats, que 
han de pagar religiosament, com es paguen totes les coses 
oficials, i que després donen un bon resultat, no tan sois al 
concessionari que ha obtingut aquesta concessió administrati
va en el seu moment, sinó també a la propia comunitat 
autonoma per uns serveis ele control, de supervisió, que 
realment són, eles el'aquest punt de vista, extremaelament cars 
i elels quals, en qualsevol cas, hauríem de pensar que el 
superavit real encara és molt superior a aquest que es decla
ra, perque ¿com es pot explicar que a 1 'illa ele Mallorca el 
trebaIl ele supervisió el 'un servei que esta concedit absoluta
ment costi 37 milions el" pessetes, que la Comunitat Autono
ma es gasti, des ele l'a;.' 90,52; el 91,69; el 92, 85 milions 
ele pessetes, per un servei que realment esta privatitzat. que 
realment esta en mans de la gestió privaela i que, per tant, és 
una mera gestió de supervisió aelministrativa? Realment són 
unes despeses molt grosses perque puguin estar elirectament 
justificaeles per aquesta funció. 

Per tant, fins i tot aquest superavit, no tan sol esta justifi
cat per si mateix, perque no n'hauria ele elonar cap, sinó que, 
enelemés, hi ha un inflament excessiu elels costos que aquí 
ens eliuen que es fan. 

El PSM ha presentat una esmena a aquesta proposició no 
ele Ilei en el sentit ele substituir la proposició inicial ele rebai
xa elel 40% a la taxa el'inspecció tecnica ele vehicles per una 
reelacció més tecnica, més ele titular, pero probablement 
més rigorosa, en el sentit que es reelueixi el percentatge 
precís, precisament jo crec que en aquest sentit encerten en 
eluelir la eliscussió sobre els elocuments contraelictoris que hi 
ha sobre els resuluts ele l'any 92 per tal que el balanc; eco
nomic el'aquest servei sigui equilibrat. Perque realment és 
aixo el que volem nosaltres amb aquesta proposició no ele 
\lei, que es rebaixin els preus, que s'absorbeixin, que no hi 
hagi pujaeles, que hi hagi baixaeles, si és possible, elins els 
termes contractuals assumits per la Comunitat Autonoma per 
tal que el ciutada pagui estrictament el que val aquest servei 
obligatori i que, per tant, no sigui una font camuflada, no 

sigui un impost, no sigui un financ;ament no establert 
clarament i que, per tant, aquesta obligació que s'esta
bleix per llei, i que la Comunitat Autonoma exerceix. 
sigui, com tot servei públic i com diu la Llei ele taxes, 
que el seu preu sigui la compemació deIs costos que 
ocasiona a la Comunitat Autonoma. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Triay. Per part elel Grup PSM i 
EEM s'hi ha presentat l'esmena 2911. En conseqüencia. 
per elefensar l'esmena, té la paraula, en nom elel Grup 
PSM i EEM, el eliputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. Presielent. Senyores i senyors eliputats. 
Sr. Triay, és evielent que el nostre grup hi donara su
port, esta el'acorel amb l'esperit ele la proposició, amb el 
rerafons ele la proposició no ele llei que presenta avui el 
Grup SOCIALISTA. 

El Sr. Tria'! ho va elir perfectament, aquesta és una 
proposta, com totes les contingudes en una proposició 
no ele llei, positiva, positiva per al ciutaela, I'objectiu és 
aquesto 

És clar, Sr. Triay, que ha estat precisament a través 
ele la elocumentació que es va aportar a la pro posta 
el'atribució ele competencies en materia el'inspecció 
tecnica de vehicles, i concretament a través ele l'estudi 
ele l'annex numero 1,que vam tenir coneixement ele 
quins eren els ingressos reals i les elespeses que generava 
aquest servei i, per tant, ele l'existencia el 'aquest flux el 
retorn al Govern elel qual estava previst quan els consells 
insulars mantenguessin aquesta gestió. 

1 les xifres són clares. En el cas ele Mallorca es pro
eluira un flux ele 30 milions, que al conjunt ele les IlIes 
puja a un total ele 38. 

Hem presentat, Sr. Triay, la nostra esmena perque 
pensam que la seva pro posta potser és massa explícita, 
i pot ser és massa explícita en el sentit el ' intentar con
cretar amb aquest 40% la rebaixa que ha ele tenir el cost 
als ciutaelans el 'aquest servei i que, precisament, poelia 
ser contestat eles elel grup que elóna suport al Govern 
per aquesta excessiva concreció. Nosaltres tenim molt 
clar que els serveis no han ele generar beneficis per a 
I'Aelministració, que és evielent que el servei ele la ins
pecció tecnica de vehicles en genera en aquests mo
ments, que aquesta pro posta el'atribució ele competenci
es als conseils així ho elemostra, pero que possiblement 
no s'adeqüi a aquest 40% elel qual voste parlava, per 
tant, la nostra proposta va en el sentit ele proposar que 
el Parlament insti el Govern ele la Comunitat Autonoma 
a reduir el preu ele la inspecció tecnica ele vehicles en el 
percentatge precís per tal que el balanc; economic el'a
quest servei sigui equilibrat. 
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Tampoc no volem entrar en el debat de les xifres per
que ... fins i tot podria ser divertit i tampoc no volem avan<;ar 
el debat que la setmana que ve s'haura de produir en aquesta 
cambra, pero li explicaré una anecdota deIs pressuposts del 
Consell Insular de Menorca que hem aprovat ja per l 'any 
1994. Les xifres que s'han aprovat pel consell, malgrat la 
nostra esmena en positiu que vam presentar per intentar 
convencer el grup del PP, que alJa detenta el poder, tampoc 
no eren adequades i no coincidien amb les de rannex 1 que 
la Comissió Tecnica Interinsular ara ha aprovat i que el 
propi consell insular va aprovar en un debat fa poc temps . 
Desapareixen concretament, Sr. Triay, 218.974 pessetes pel 
que fa al flux, el qual se su posa que ha de retornar del con
seU insular al Govern. La cosa que és ben clara és que 1 'usu
ari paga un triple cost: el cost del servei; el benefici del con
cessionari, que no ho fa per res, aixo és evident,i aquest 
impost autonomic, aquest negoci que fa el Govern sobre 
aquest servei. 1 rúnic que també és ben clar, Sr. Triay i 
senyores i <:cnyors diputats, és que els únics que no hi tenen 
negoci són els consells insulars () que no esta previ~l. que els 
consells insulars hi tenguin L-goci; a Menorca, d a<;o, en 
diuen "burro, paga i fes-les", j creim que és a<;o el que pos
siblement succeira a partir que s'aprovi aquesta -i em perdo
nin- desbaratada Uei o desbaratada proposició de llei d 'atri
bució de competencies en materia d 'inspecció tecnica de 
vehicles que la setmana que ve. encara no entenem prc ' bé 
com, prendrem en consideració. 

EL SR. PRESIDENT: 

Anem a la qüestió, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gnkies, Sr. President, per la seva advertencia, crec que 
és molt logica, hi té tota la raó. 

Reiterar simplement que donarem suport a la seva pro
posta sempre que acceptin la nostra esmena que, com voste 
ha dit. acceptaran i, per tant, crec que concordam perfecta
ment. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Orfila. 

Grups que no tenen esmenes. Pel Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Sí, gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Per 
anunciar que, si per part elel Grup SOCIALISTA s'accepta 
l'esmena presentada pel Grup PSM i EEM, el nostre vot 
també sera favorable, en el sentit que consideram que é 
molt més ajustat i que es fa molt clificultós fer una quantifi
cació, sobretot amb les contradiecions de números que ja no 
tan soIs es presenten en la elocumentació presentada pel 

Govern, sinó fins i tot en les diferents intervencions, la 
qual cosa realment resulta difícil. 

Hi ha un tema que cree que s'hauria ele tenir en 
compte, ho ha dit el portaveu que ha parlat amb anteri
oritat a mi, que els concessionaris no fan res per res i 
que, evidentment, dins aquests costos, el marge de bene
fici que puguin tenir aquesta concessionaris també s'hi 
haura d ' incloure. Creim que és molt més ajustada la 
proposta que fa el Grup PSM i EEM, si és així, hi 
donarem el nostre suport, i, si és en cas contrari, el 
nostre vot sera d 'abstenció. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta . Pel Grup PP-UM, Sr. Palau, té 
la paraula. 

EL SR. P ALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats . 
En relació amb aquesta propo<;ició no ele lIei que ha pre
sentat el Grup SOCIALISTA, per la qual s'ir - ¡ el Go
vern a reduir en un 40% la taxa el'inspecció ú. serveis 
tecnics de vehlcles, vull comen<;ar per fer un parell de 
consideracions. 

Abans de fixar-ne la postura, vull dir, llegiela la seva 
proposició no de lIel, el nostre grup no esta eI'acord 
amb l'expressió que vostes mencionen aquí del caracter 
abusiu que té la recaptacló d'aquestes taxes o d'aquest 
cobrament. M'explicaré. 

El balan<; economic a que vostes fan referencia i que 
és el que d'alguna manera es reflecteix en la proposició 
ele llei de traspas de: competencies en materia el 'Itv, 
naturalment, com voste ha dit molt, bé, fa una valoració 
quant als ingressos que tenen les diferents illes per la 
prestació el 'aquest servei i, eom és natural, també fa una 
estimació o valoració deIs costos de les materies que es 
transfereixen als consells insulars en aquesta materia. 

Pero també hem de lJegir-Ia tota, la llei. 1 la llei, en 
l'article 3, c( _ que el Govern balear continuara ele
senrotllant les següents potestats: Primerament. "otestat 
reglamentaria, normativa, sobre les competem.,~s atri
bUldes als consells insuJars per la propia llei; segon, 
arxiu general i certificat ele dades obrants; tercer, resolu
ció deIs expedients el 'infracció ele la normativa en mate
ria de vehicles i el ' imposició de sancions corresponents; 
quarta, funcions de coordinació en materia ele preus i ele 
serveis: cinquena, funcions d'interpretació de la norma
tiva; sisena, relacions amb altres organismes; setena, 
elaboració el 'estadístiques general s de la CAIB . 

A part el 'aixo, cree que tampoc no hem el 'oblidar que 
hem de pretenelre que en un futur aquest servei es mi
Uori, i en alguns casos, eom per exemple pot ser l'illa 
el 'Eivissa i 1 'illa ele Formentera. de les altres no conec 
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res, cree que no hi ha res en projecte, pero que també hí ha 
projectes d'ampliacions, concretament s'esta fent una segona 
l¡nía a l'illa d'Eivissa. i no hem d'oblidar que, a l'iHa de 
Formentera, també en un període molt proxim s'hi haud\ 
de fer qualque cosa. 

Tot aixo fa que no quadrin aquestos percentatges que 
vostes fan, perque cree que aquí també s'ha de tenir en 
compte el que són els costos centrals de totes les competen
cies, de les quals he dit que, eI'alguna manera, encara n'hi ha, 
de reservades al Govern balear. 

Pero vull defensar, si tan vol, la nostra postura per una 
altra banela. 

Vull manifestar que el Govern balear, per dur a terme la 
competencia el 'inspecció tecnica elels vehicles, ha hagut el 'im
plantar, o bé eH o a través el'altres entitats, una xarxa d'esta
cions de reconeixement que permeten atenelre les necessitats 
que es plantegin. Aquest servei d 'inspecció, que té com a 
missió principal mantenir el vehicles en les condicions neces
saries que permetin prevenir els accidents per fallades meca
niques a fi de millorar la seguretat víal, ve regulat pel Reial 
Decret 1987/1985, ele 24 de setembre. Pero el mateix decret, 
en I 'article segon, estableix que l'execució material d'aquestes 
inspeccions podra dur-se a terme bé per les propies comuni
tats autonomes, que en algun cas es fa, bé per societats el 'e
conomia mixta o bé per empreses privades propietaries ele 
les propies instaHacions que s'utilitzen per passar les revisi
ons, que són alguns deis casos que hi ha a la nostra comuni
tat, que, d'alguna manera, les inversions d'aquestes ins
tal'lacions les han hagut de fer els concessionaris í que funci
onen en regim de concessíó administrativa. 

La nostra comunitat autonoma té un sistema que regula 
la inspecció periodica de vehicles, i en la majoria deis casos, 
com he dit, és de la concessió administrativa, de tal manera 
que els ingressos públics que es recapten per la COI1-

traprestació d'aquestos serveis el Govern els regula com a 
preus públics i no els configura com a taxes, en base a al lo 
que estableix i regula J'article 15. 4 de la Llei 7/1986, ele 19 
ele novembre, ele taxes de la CAIB, que faculta el Govern per 
qualificar com a preus les tarifes que han el 'aplicar tant les 
empeses concessionaries com altres empreses per la prestació 
el 'aquestos serveis que tenen caracter obligatorio Els preus 
que estan en vigor en l'actualitat, I 'any 1993, i que s'apliquen 
en totes les estacions d 'Itv de les llles Balears pels serveis que 
s'hi presten varen ser aprovats en Consell ele Govern a pro
posta ele la Conselleria ele Comer~ i Indústria previ informe 
vinculant de la Conselleria el'Economia i Hisenda, en aplica
ció de l 'article 15.1 de la Llei de taxes. 

Tot aixo fa, sota el nostre punt de vista, que la fórmula 
que s'utilitza per a I'actualització de preus per I'any 1993 és 
correcta i que la quantia establerta per a aquest període ele 
1993, respecte de l'any 1992, només és d'un 4'68%, per sota 
ele l'lpc. 

M'agradaria, í no voldria cansar-los massa, pero fer
los una lectura deis preus que s 'han vengut aplicant des 
de 1989, més aviat, els increments que s'han vengut 
aplicant des de l'any 1989 fins l'any 1993, ones compro
va que els preus deis serveis que s'han anat fixant per la 
prestació el'aquestos serveis a les estacions d'ltv han 
estat lIeugerament inferiors sempre a l 'Ipc en caela un 
deis períodes; concretament, l'any 1988, respecte del 87, 
un 6%; el 89 un 5'3; l'any 1990 un 5'9; el 92 un 5'5 i 
I'any 1993, com he dit, un 4'( ... ). 

Pero, per altra banela, m'agradaria també ressaltar 
que, si analitzam l'estudi comparatiu de les taxes que es 
vénen cobrant a les eliferents comunitats autonomes, hi 
veim que la nostra comunitat, la Comunitat ele les Illes 
Balears, és practicament ele les més baixes. No els vull 
lIegir totes, pero aquí n' hi ha quinze, si volen els les 
faré arribar, i e1'aquestes quinze només n'hi ha dues que 
siguin lleugerament inferiors, i les altres tretze són supe
riors, fent que, en molts de casos, hi hagi percentatges, 
pel que fa a vehicles lleugers, d'un 23'30%, i que, en !J 

mitjana total, les taxes o els preus que es cobren, millor 
dit, perque ja hem quedat no en diríem taxes, segons la 
versió del Govern, els preus que es cobren a les IlIes 
Balears per la prestació d'aquestos serveis són e1'una 
mitjana del 15% més baixos en aquesta comunitat que 
a la resta de les comunitats autonomes. 

Comprenc, naturalment, la inquietud que ens ha dit 
el representant del PSOE, la inquietud que tenen vostes 
per tots ei , ciutadans ele les Illes Balears lambé la tenim 
nosaltres i la compartim. Pero voldria dir que aquesta 
inquietud s'ha d'aplicar a molts altres conceptes. Avui 
que parlam precisament de vehieles m'agradaría que 
fessín un repas a altres impostos que puguin tenir els 
vehieles. 

Per exemple, si agafam com a mitjana un véhiele que 
lengui cinc anys de vida, ens poelríem trobar amb la 
sorpresa que, aquesta taxa que vos tes diuen que paga el 
vehicle, no hi representa més que sobre unes 2.000 pes
setes cada any, quan tenim que els vehicles sí que en el 
moment de la compra ... , vostes ja saben que es va veure 
la mina en la recaptació el'impostos a través elels vehi
eles, als quals es va gravar primerament amb un 33% 
d 'Iva, ni més ni manco, clesprés, per pressions, es va 
passar a un 28, elesprés, quan la propia Comunitat Eco
nomica Europea va dir que havíem el 'homgene"itzar els 
"ivas", va passar a un 15, pero en aquell moment el 
Govern central va dir : Un 15% cl'Iva sí, pero aquí ens 
inventarem ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Anem a la qüestió, Sr. Palau. Crec que se'n surt, ele 
la qüestió. 

EL SR. PALAU I TORRES: 
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Aleshores, dit tot aixo, crec que, com a conseqüencia de 
I'explicació que he donat i de les dades que el he donat aquí, 
el nostre grup, el Grup PP-UM, no donara suport ni a la 
proposició no ele llei del PSOE ni a l'esmena transaccional 
oue ha presentat el PSM i EEM. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau . 

Passarem al torn de replica. Té la paraula el Sr. Triay i 
Llopis. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Senyores ¡ senyors diputats, i espe
cialment Sr. Palau, com a portaveu elel Grup que s'oposa a 
la proposició no de lIei. No puc donar les gracies al Grup 
PSM i EEM perque realment les gracies són implícites en 
la meya defensa de la se va esmena i, per tant, la superació de 
la discussió de si taxes o preus, que ha quedat un poc anti
quada perque l'esmena ja no entra en aquesta qüestió, i que, 
efectivament, jo crec que un elels encerts el 'aquesta esmena és 
superar an uesta discussió, que. en qualsevol cas, preus són 
preus, imposts són imposts, i aql:esta és la diferencia fona
mental. 

Bé, el Grup PP-UM, tan nacionalista com sempre, ens 
retreu aquí el que fa a altres comunitats autonomes, pero 
altres comunitats autonomes no tenen el nostre nivelI de 
motorització, que és un deis nostres orgulIs, tenim el nivell 
de motorització més alt d 'Espanya: per tant, és logic que la 
¡'endibilitat de les estacions d 'Itv a les IlIes Balears sigui molt 
més alta que a altres comunitats autonomes i, per tant, és 
logic que aquesta alta rendibilitat permeti uns preus més bai
xos a les Illes Balears, deis quals, a voste, li han preparat una 
nota incorrecta, perque si agafam un servei tipus, i par! deis 
preus, perque els preus els aprova el Govern per deCl-et cada 
any, si prenem com a referencia un sol servei, el servei, pre 
exemple, de primera revisió el 'un vehicle ti pus turisme, per
que hi ha tota una gamma de preus i de serveis d'inspecció, 
l'any 88, respecte de I'any 87, que en va ser el primer any, va 
tenir una pujada del 78%, corregeixi-ho, 78%, el propi ele
cret es veu obligat en l'exposició de motius a fer una refe
rencia a les grans inversions no previstes que s'han hagut ele 
fer per justificar una pujada tan forta, el 78%. Del 92 al 93, 
I 'altre preu que ha citat, crec que n 'ha elit el 4, un 8%, per 
ser precisos, de 2.200 a 2.365. Aixo són les puges que real
ment hi ha hagut. 

És cIar, no és aquest el tema que em preocupa a mi, inde
penelentment de quina en sigui la distribució per illes a la 
Llei d 'atribució de com petencies als consells insulars i de 
quines sigui n les competencies que es queeli el Govern, inele
penelentment el'aixo, a mi el que m 'interessa és veure, dins 
la creelibilitat.que se li ha de donar, mentre no se'n elemostri 
el contrari, el'aixo, els documents comptables del Govern de 
liquidacions de pressuposts de to' - una gamma el'anys, des ele 
l'any 90 fins ara. 1, tot hi incioure aixo que voste diu, la 

interpretació de les normes, dur un arxiu, resoldre les 
impugnacions o posar les sancions, a part d'aixo, rany 
90 hi ha 3::; milionets de benefici, l'any 91 33 més i l'any 
92, sembla que aquÍ ja hi havia la transferencia en 
marxa o qualque cosa, hi ha hagut un canvi, 23. Aquests 
són els milions al marge d'allo que b queeli la Comuni
tat Autonoma com a competencia residual. i en qualse
vol cas seria carÍssima, aquesta interpretació de les 
normes ens sortiria realment extraordinaria, a part que 
ningú no ha compres encara en que consisteix aquesta 
interpretació administrativa de les normes. 

Per tant, resumint: el 40% que deia la nostra propos
ta estava plenament justificat, es basava en les xifres 
aportades pel Govern Lle 1 'illa de Mallorca, que és l'illa 
que té un regim estable de concessió administrativa als 
serveis d 'Itv, cosa que a les altres encara estava en tran
sició, dóna el 42% de beneficis la gestió administrativa. 

Deixar ciar que dona suport a l'esmena del Grup 
Parlamentari PSM i EEM. Per tant, aquesta és la pro
posta que se sotmetra a votació, nosaltres I'acceptam i 
tenim dret a fer-ho. 

No seria la primera vegada que es baixassin els preus, 
perque dins la serie de preus hi ha un any que es bai
xen, per tant, que a partir d'ara es congelin o es baixin 
per tal que quedi equilibrat el balanc; economic del 
servei, que res té aixo a veure amb la gestió del conces
SiO!lari del servei de l'Administració, que els preus es 
modulin ele manera que elonin resultat neutre, zero, ni 
benefici ni perdues. 

Simplement,m'hasemblatabsolutamentextemporani 
que ens vengui a contar que paguen els cotxes d'im
posts, crec que efectivament és una fiscalitat, una de les 
fonts de financ;ament de l'Estat i, per tant, de les comu
nitats autonomes, perque deIs imposts de l'Estat vénen 
els ingressos a les comunitats autonomes, de I'automo
bil. ele l'automobil i deis carburants, pero cree que aixo 
fuig completament el'allo que aquí hem vengut a discu
tir i, per tant, efectivament, és abusiva aquesta taxa, 
aquest preu que hi posa la Comunitat Autonoma, que 
dóna aquests tipus de beneficis anuals injustificats, és 
injustificat, perque és un preu i no un impost i, per 
tant, no hi hauria eJ'haver de cap manera un resultat 
eI'aquest tipus. 

Res més, moltes gracies als qui donaran suport a 
aquesta proposició no eJe lIei. Hem intentat passar 
comptes i veure que, efectivament, aixo es cobra molt 
més elel que val , que es fan unes puges automatiques 
anuals, en molts de casos, que no tenen justificació en 
els resultats economics i, per tant, en els costos, i que 
continuam, i hi haurem de continuar, dins aquesta mate
ria, veient una fosca negra en la gestió d'aquest servei 
per part de la Comunitat Autonoma, que no és absolu
tament transparent, les xifres en són c1arament contra
elictories i no sabem per que, quan ja haurien de ser 



3484 DIARI DE SESSIONS / Núm. 86/20 d'octubre del 1993 

perfectament concordants les que s'aporten a la Comissió 
Tecnica Interinsular i les que s'aporten a la liquidació del 
pressupost de la Comunitat Autonoma, i que, per tant, els 
ciutadans, usuaris o no, crec que podran veure quin és el 
tipus de gestió que aplica la Comunitat Autonoma qua n de 
pessetes es tracta i quan de munyir la vaca del ciutada. obli
gat per llei a determinats serveis, es té entre manso Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Intervencions en contrareplica? Sí. Sr. 
Orfila, té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS : 

Gracies, Sr. President. Tal vegacb per recordar unes xifres 
que jo crec que són prou interessants. Cost del servei previst 
a I 'annex 1 de la proposta d 'atribució de competencies, que 
és el document en que ens podem basar, perque és una 
pro posta subscrita i acordada pel Govern d'aquest servei: 90 
milions. Impost o preus que pensen cobrar: 120. Flux: 38 
milions. És claríssim, hi ha 38 milions de beneficis que es 
generaran per I'establiment o manteniment d'un servei obli
gat als ciutadans. Per tant, som davant -ho vulguem o no
d'un impost que es carrega sobre tots els ciutadans. 

NosaJnes ens demanam, si aquesta és la previsió feta a 
partir d'una proposició de llei d'atribució de competencies: 
on van destinats aque~,ts 38 milions?, quines són les compe
tencies que es quedara el Govern de la Comunitat Autono
ma?, i diu: "Potestat reglamentaria normativa", és a dir, 
nOl-mes, "arxiu general, resoldre els expedients d'infracció de 
la normativa en materia de vehicles, imposició de les sanci
ons", posar multes, resoldre els expedients, "coordinar els 
consells insulars en materia de preus, interpretar la normati
va" . 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Orfila, no abusi d'aquest tom de contrareplicl, P~ !-

que SOlll en un torn de contrareplica_ 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sí, Sr. President. Jo crec que, d'alguna manera, aquestes 
són les competencies que valdran 38 milions per part del 
Govem, i nosaltres pensam, Sr. Palau, que tenen les misses 
massa cares. El preu d 'un servei obligatori s'ha de calcular, 
s 'ha de fixar, en raó del seu costo 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Orfila, no abusi, per segona vegada, del tom de con
trareplica. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, intent.. . 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Orfila, voste és en un tom de contrareplica. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, intent contrareplicar, intent contrare
plicar per defensar una esmena que ha presentat el nos
tre grupo 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Orfila, ja li han dit que I'esmena esta acceptada, 
voste esta fent una contrareplica a la intervenció del Sr. 
Triay; per tant. entenc que ele la seva intervenció no es 
dedueix que voste se cenyeixi a un tom de contrarepli
ca, i si continua així li hauré de retirar I-¡ paraula, Sr. 
Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

D 'acord, Sr. PresidenL 

Per tant, Sr. Triay, em cregui que no és excusa que 
altres comunitats autonomes el cobrin, que altres comu
nitats autonomes el cobrin més car -mal de molts, con
hort de besties-, i de cap manera podem 3cceptar que 
a<;o sigui excusa perque el Govem mantengui un preu 
que nosaltres continuam considerant abusiu. 

Aclarir simplement que abús vol dir ús injustificat, i 
nosaltres entenem que, en aquest sentit, el Govern no té 
justificació per cobrar aquest preu, entenem que aquest 
no correspon al cost real d'un servei que donen i que és 
obligat per als ciutadans. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Més intervencions? Sr. Palau. té 
la paraula. 

EL SR. P ALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sr. President. Sr. Triay, veig que al final ens 
hem posat d 'acord en un tema, del qual voste fins i tot 
m'ha reconegut que, a través deis cotxes o deIs vehicles, 
és un deIs sistemes recaptatoris més importants que té 
el Govern, i així ens va, aixÍ tenim el sector. Pero no 
vull entrar en aquest tema, sinó que li vull replicar altres 
temes que m'ha diL Per exemple, voste m'ha contestat 
que a aquesta comunitat tenÍem un alt Índex de moto
rització, efectivament, pero tal vegada hauríem de com
parar, amb les al tres comunitats, la vida o antiguitat de 
cada un d'aquestos vehicles. Tots sabem que els primers 
anys ele vida no passen inspecció i que quan arriben a 
una certa edat sí que en passen. A la millar, la rotació 
en aquesta comunitat, per diferents motius en els quals 
no valla pena ara entrar, és molt més important que no 
a altres comunitats, 
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Per altra banda, sobre els números que m'han donat, que 
tal vegada són molt dolents, no són encertats, bé, si vol li'n 
puc passar una copia. si esta n equivocats, qui els hagi fet ja 
els rectificara., pero aquí hi ha precísament les tarifes d 'ins
pecció de les diferents comunitats autonomes i hi figura allo 
que li he dit abans: que se'n dedueix, de quinze que n'hi ha, 
que tretze .'/))1 molt més cares que la nostra; i aixo pot ser 
per dues cu~es: o per que hi ha més vehicles, com diu voste, 
que aixo no quadraria, o lambé podria ser per una millor 
gestió del Govern balear, en aquest cas . 

Quant a l'administració de les estacions el'Itv, si els costos 
en són mes petits, sera perque a la millor la gestió es duu 
millor, í per que no?, quan més cost hi ha és que tal vegada 
hi ha més despesa general que la que tenen a altres lloes. 

Tampoc no vull eleixar ele comentar -aixo, sí, m'ho per
metí, Sr. Presielent-, que sí que va inclos dins allo que es 
cobra per la inspecció ele vehicles la taxa que s 'ha cle recaptar 
per a transit, 800 pessetes per vehicle, simplement perque 
transit faci l'anotació corresponent en l'ordinador perque ha 
passat la revisió aquest vehicle, i les diferents estacions co
bren 800 pessetes de cada vehicle i les paguen a transit. 
D'aiAo, no n'hem parlat, tal vegada algun dia en podríem 
parlar. Gracies, Sr. President 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau . 

Acabat el debat, passarem a la votació de la proposició no 
ele llei, de la qual fara lectura abans el secretari segon, donat 
que s'ha acceptat una esmena. Vol fer-ne lectura, Sr. Moll, 
per favor. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"El Parlament de les IIles Balear;; insta el Govern de la 
Comunitat Autonoma a recluir el preu de la inspecció tecni
ca de vehicles en el percentatge precís per tal que el balan~ 
economic d'aquest servei sigui equilibrat". 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mol!. 

Passam a la votació. 

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

• Senyores i senyors <;liputats que voten en contra? Gracies, 
poden seure. 

Senyores i senyors eliputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 29 en contra, cap abstencíó. Queda 
rebutjada la proposició no de lIei. 

IIJ.l) Projecte de llei RGE núm. 2757/93, relatiu a 
reforma de l'article 2n del títol preliminar del Decret 
legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, pel qual s'aprova 
el text refós de la compilació del dret civil de les Illes 
Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, que corres
pon al Projecte de !lei 2757, relatiu a reforma de l'article 
segon del títol preli no: i nar del Decret legislati u 79/90, de 
6 cle setembre, pel q i., ~d s 'aprova el text refós ele la com
pilació elel elret civil de les Illes Balears. 

Respecte cl 'aquest projecte de !lei, cl 'acorel amb 1 'es
tablert a I'article 140 clel Reglament d'aquesta cambra, 
he ele manifestar al PIe que, a pro posta de la Mesa i 
olcla la Junta ele Portaveus, es proposa, a aquest pIe 
precisament, que la tramitació ec faci directa i per lectu
ra única. Hi ha unanimitat en '''::Iuest sentit? Admesa 
ido, la tramitació cl'aquest proiecte mitjan~ant lectura 
única, procecleix en aquest mOF:_ ,11 passar a debat o bé 
clonar-lo per debatut. Deman 01 es pot considerar la 
qüestió per debatuda, es pot considerar aprovada per 
u l1 1.nimitat? En conseqüencia, queda aprovat per unani
mltat el Projecte de llei 2757/93, relatiu a reforma ele 
l'article segon del títol preliminilr de la compilació de 
dret civil de Balears. 

Esgotat l'ordre del dia, condol! aquesta sessió. 
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