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1) RGE núm. 3266/93, presentada per I'Hble Sr. Diputal Caries Felip Cañellas i Fons, del Grup Parlamentari PP
UM, amb la formulació següent: 
"Quines mesures ha pres el Govern d'aquesla comunital autonoma per tal que es puguin augmentar i per
feccionar les campanyes de promoció turística efectuades per Turespanya i tenint en compte que l'oferta 
turística d'aquestes illes representa un percentatge superior al 25% del total de l'oferta turística nacional?" 3695 

2) RGE núm. 3267/93, presentada per I'Hble Sr. Diputat Andreu Mesquida i Galmés, del Grup Parlamentari PP
UM, amb la formulació següent: 
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IIQuin control s'ha fet durant 1993 de platges i aigües de mar en compliment del que disposa la Directiva 
76/160 CEE?" 369. 

3) RGE núm. 3268/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat Cristofol Huguet i Sin tes, del Grup Parlamentari PP-UM, 
amb la formulació següent: 
"Ha dictat la Conselleria d'Agricultura i Pesca qualque norma en relació amb les cortstruccions en sol no 
urbanitzable?" (no admesa) 3691 

4) RGE núm. 3269/93, presentada per l'Hble Sra. Diputada Carlota Alberola i Manínez, del Grup Parlamentari 
PP-UM, amb la formulació següent: 
"Que fa la Direcció General d'acció social del Govern balear en el tema de la droga a la part forana i a les 
Illes?" 369( 

5) RGE núm. 3270/93, presentada per I'Hble Sr. Diputat Joaquim Ribas de Reina, del Grup Parlamentari PP-UM, 
amb la formulació següent: 
"Quants d'ajuntaments han subscrit conveni en materia de camins rurals en l'any 1993 a l'empara del Decret 
41/1992l?" (no admesa) 369t 

6) RGE núm. 3211/93, presentada per l'Hble Sra. Diputada Teresa Riera i Madurell, del Grup Parlamentari 
SOC1ALlST A, amb la formulació següent: 
"Quan pensa el Govern de la Comunitat Auronoma presentar al Parlament de les 1lles Balears el projecte de 
llei de la recerca i la tecnologia?11 369: 

7) RGE núm. 3241/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat Llorenf Rus i Jaume, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, amb la formulació següent: 
"Quines mesures durant l'any 1993 ha pres la Conselleria d'Agricultura per paUiar la contaminació de purines 
procedents de les granges d'animals?1I 369: 

8) RGE núm. 3245/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, amb la formulació següent: 
IIQuantes sancions s'han imposat des de l'entrada en vigor del Decret 13/85, de 21 de febrer, referent a les 
mesures de seguretat i protecció contra els incendis fins a la data d'avui?1I 369¿ 

9) RGE núm. 3193/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, 
amb la formulació següent: 
IIQuina quantitat de doblers tés previst el Govern invertir per a la compra de l'edifici del Banc Central de 
Ciutadella per tal d'ubicar la seu del Comell Imular de Menorca en aquesta població?" 369~ 

10) RGE núm. 3244/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, amb la formulació següent: 
"Quants d'expedients s'han oben pels incompliments de les mesures de seguretat i protecció contra els incendis, 
des de l'entrada en vigor del Decret 13/85, de 21 de febrer, fins a la data d'avui?" 369S 

Il.- MOCIONS: 

1) RGE núm. 3200/93, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política general de transpons 
de viatgers, derivada del debat de la Interpel-lació RGE núm. 2886/93. 370G 

/lI.- DEBAT DE L'ESMENA A LA TOTALITAT RGE núm. 3307/93, presentada pel Grup Parlamentari PSM 1 
EEM, a la Proposta 3-93/PCTI-0005, d'atribució de competencies als consells insulars en materia d'impecció 
tecnica de vehicles 3706 

/v.- DEBAT DE LES PROPOSTES DE RESOLUC/Ó presentades a l'escrit RGE núm. 1482/93, del Govern de 
la CA, com a P.la de reindustrialització de les Illes Balears 3717 
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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Comen<;;a 

S
ta sessió plenaria per les preguntes. aque 

1.1) Pregunta RGE núm. 3266/93, presentada per I'Hble 
Sr. Diputat Carles Felip Cañellas i Fons, del Grup Parla
mentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 la primera és la 3266, del diputat Sr. CarIes Felip Cañe
Has fons, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a campa
nyes de promoció turística. Té la paraula el diputat Sr. 
Cañellas. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS (CarIes Felip): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Li 
voldria formular una pregunta al conseller de turisme, que 
diu el següent: Quines mesures ha pres el Govern d'aquesta 
comunitat auto noma per tal que es puguin augmentar i per
feccionar les campanyes de promoció turística efectuad es 
per Turespaña, i tenint en compte sobretot que l'oferta tu
rística d'aquestes illes representa un percentatge superior al 
25% del total de l'oferta turística nacional. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cañellas. Té la paraula el conseller Sr. Fla
quer. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (loan Flaquer i 
Riutort): 

Gracies, Sr. President. Sr. Cañellas, molt breument li he 
de dir i comentar que des de la conselleria som conscients de 
la importancia del nostre producte turÍstic en relació al total 
de l'oferta turística espanyola, i precisament per aixo inten
tam al maxim aconseguir el millor finan<;;ament de cara a la 
promoció per a les nostres illes. De fet, hem aconseguit per 
a l'illa d'Eivissa per al proxim any, dins el pressupost del 
1994, una col-laboració amb Turespaña, que esperem que es 
fad efectiva i real. La setmana que ve ens reunim amb ells, 
a Düsseldorf concretament, per parlar d'aquest tema. En 
qualsevol cas ens agradaria t"ambé que les fires aBa on assis
tim en representació del nostre producte, de les nostres illes, 
tenguessin per part de Turespaña el tractament que ens me
reixem, i que no passi com a Londres, a la darrera fira, on 
varem estar una mica arraconats, i varem elevar la nostra 
protesta al ministre i al representant de Turespaña a la fira. 
Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Flaquer. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
Cañellas? Té la paraula. 

=--

EL SR CAÑELLAS 1 FONS (CarIes Felip): 

SÍ, Sr, President. Donar les gracies al conseller per 
la informació que ens ha donat, i esperar que aquests 
obstacles, o aquests petits defectes que hi ha hagut, 
s'esmenin en el futur. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cañellas. 

1.2) Pregunta RGE núm. 3267/93, presentada per 
I'Hble Sr. Diputat Andreu Mesquida i Galmés, del 
Grup Parlamentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona pregunta, que és la 3267, del 
diputat Sr. Mesquida i Galmés, del Grup PP-UM, relati
va a control de platges i aigües. Té la paraula el diputat 
Sr. Mesquida. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Honorable 
Sr. Conseller de Sanitat, al nostre grup li agradaria saber 
quin control s'ha fet durant l'any 1993 de platges i ai
gües de mar, en compliment del que disposa la Directiva 
76/160 de la Comunitat Economica Europea. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquida. Té la paraula el conseller Sr. 
Cabrer. 

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

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Mesquida, durant el 1993, des del 15 d'abril fins al 15 
d'octubre, i cada 15 dies, s'ha realitzat el control de 126 
platges, amb 174 punts de mostreig distints. Les mostres 
es varen recollir, com he dit, cada 15 dies, amb un mÍ
nim de 13 mostres a cada punt de mostreig. Es varen 
estudiar els parametres que marca la directiva de la 
Comunitat Económica Europea, i els resultats varen ser 
a 1993 que el 82% de les platges d'aquesta comunitat 
autonoma varen ser declarades coma "excel'lents", i 31, 
és a dir el 18% varen ser considerades com a "aptes". 
Per primera vegada en molts d'anys no en tenim cap de 
no apta, que com sap tenÍem un punt negre sempre a 
1 'illa de Mallorca a la part nord; en aquest moment ja ha 
desaparegut. 

El que li podem dir és que varen obtenir la bandera 
blava, que és una cosa que dóna la Fundació Europea 
de l'educació per al medi ambient, 36 platges el 1991, 45 
el 1992, i 55 el 1993. Aquesta, com sap voste, és una 
labor conjunta que du la Conselleria de Sanitat, i per 
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aIt ra part la Canselleria d' Obre PúbUques, que a través de 
l Ibasan ha anat fent una depuració de tates les aigües resi· 
dual , que ens permeteo dir en aquests moments que és de 
les comunüats autónomes de tota E uropa que té les aigües 
més dep urades. Moltes gracies Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Cabrer. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
Mesquida? Té la paraula. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sí, Sr. President. MoItes grades, Sr. Conseller. Esperam 
. que aquests controls que s ' han fet du ran l I an y 1993, i no ho 

dubtam, segueixin en els propers anys, a fi de poder gaudir 
d 'unes platges tan ben qualificades, amb aquesta qualificadó 
d'exceHent de que hem gaudit duran t I'any 1993. Moltes 
grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Mesquida. 

1.3) Pregunta RGE núm. 3268/93, presentada per I'Hble 
Sr. Diputat CristOfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamenta
ri PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

La tercera pregunta, 3268, no ha estat admesa a tramit, 
en conseqüenda no es veura. 

1.4) Pregunta RGE núm. 3269/93, presentada per I'Hble 
Sra. Diputada Carlota Alberola i Martínez, del Grup Parla
mentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la quarta, que és la 3269, de la diputada Sra. 
Alberola i Martínez, del grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a mesures contra la droga. Té la paraula la Sra Alberola. 

LA SRA, ALBEROLA 1 MARTÍNEZ: 

Grades, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ens 
podria dir, Sr. Conseller de Sanitat i acció social, quines 
actuadons du a terme la Direcció General d'acció social del 
Govern balear en el tema de la droga a la part forana i a les 
illes? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sra. Alberola. Té la paraula el conseller Sr. 
Cabrer. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT 
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Grades, Sr. President, senyores i senyors diputats, 
Sra. Alberola, li vull manifestar que l'actuació que es té 
en curs a través d 'acdó social respecte de la droga és a 
una triple vessant, com sap voste molt bé, primer la 
prevenció, després l'atendó primaria i després l'assis
tencial. 

Quant a prevenció, nosaltres teniffi una experiencia 
aquí que és el Grup Jovent, que ha demostrat UD gran 
intere i que ha demostrat també una gran eficacia a la 
barriada de I'Indjoteria i gue a partir d 'aquesta expe
riencia, nosaltres pensam extrapolar a altres balTiades, 
per quant ha estat el més positiu que probablement 
s'hagi fet en prevenció dios aquesta comunitat autóno
ma respecte deIs plans de drogues. 

Quant a atenció primaria el que volem és desenvolu
par al maxim, i en aixó es treballa en aquest moment, 
com varem dir a la nostra compareixen<;a, respecte 
d'una xarxa d'atenció primaria en coHaboració amb tots 
els ajuntaments, tant de Palma com de la part forana, 
una mica com ja s'ha fet a l'illa d'Eivissa -com sap molt 
bé voste, perque n'és consellera- i que tants bons rendi
ments dóna. Nosaltres aquí, d'alguna manera, anirem 
seguint aguest model. 

1 per una altra part, quant al model assistencial, que 
fonamentalment en aquesta illa el tenim definit cap al 
projecte Home, i que tan bons resultats dóna a ses Sitjo
les pretenem J'any que ve, quan s'hagin acabat les obres 
i quan tenguem disponibilitats pressupostaries adients, 
obrir ses Garrigues d'Amunt, i continuar amb aquesta 
xarxa sanitaria. Aixo és el que, en síntesi, li volia ·dir 
respecte al que es fa en la pregunta que voste m'ha feto 

EL SR, PRESIDENT: 

Grades, Sr. Cabrer. Vol tornar fer ús de la paraula 
la Sra. Alberola? Té la paraula. 

LA SRA. ALBEROLA 1 MARTÍNEZ: 

Gracies, Sr. President. Vull agrair tota la informació 
que ens ha facilitat sobre aquest tema, tan important, a 
I'Honorable Sr. Conseller de Sanitat i acdó social. Gra
des. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sra. Alberola 

1.5) Pregunta RGE núm. 3270/93, presentada per 
I'Hble Sr. Diputat Joaquim Ribas de Reina, del Grup 
Parlamentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

La dnquena pregunta tampoc no ha estat admesa. 

-
< ...................... ----------------
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6) Pregunta RGE núm. 3211/93, presentada per l'Hble 
I·

D
· utada Teresa Riera i Madurell, del Grup Parlamen

Sra. Ip 
. SOCIALISTA. tan 

EL SR. PRESIDENT: 

En conseqüencia passam a la sisena, que és la 3211, de la 
dO utada Sra. Riera i Madurell, del Grup Parlamentari SO
¿fALIST A, relativa a projecte de lIei de la recerca i la tecno
logia. Té la paraula la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MADURELL: 

Gricies, Sr. President, senyores diputades, senyors dipu
tats. Sr. Conseller, per formular la pregunta que Ji he de fer 
a continuació podria comen~ar com ha fan moltes de les 
ron dalles mallorquines: "aixo era i no era" -Sr. Conseller
una historia que ve d'enrere. És una historia que comen~a 
l'any 1990, pero que malauradament no és una rondalla 
mallorquina, encara que per la manera en que s'han duit els 
esdeveniments a vegades ha pugui semblar. 

El que vull demanar-Ji una vegada més és sobre aquesta 
llei, que havent estat anunciada en repetides ocasions, tant als 
mitjans de comunieació com en aquesta cambra, no acaba de 
sortir. Sr. Conseller, quan pensen presentar al Parlament el 
projecte de lIei de la recerca i la tecnologia? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller Sr. Rotger. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors. Sra. Teresa 
Riera, jo sé que voste i jo compartim com a mínim el ma
te ix intere per aguest tema de 1'1 + D, no solament per una 
qüestió política sinó fin i tot per la seva especial prepara
ció; té un interes professional i tecnic, no solament polític -
que també, evidentment-. Per tant no vo'Jdria que la re posta 
que Ji doni sembli que Ji vull donar llargues en aquesta Jlei, 
perque jo també hi estic molt interessat. É vedtat que em 
POclra dir que ja fa uns mesos em va fer la mateixa pregunta 
-segurament m'ho diri al sega n torn-, i que die el mateix. La 
veritat és que, efectivament el text esta elaborat des de fa 
mesos, el que passa és que implica diverses conselleries i 
s'ba d'extremar el rigor; i a més que és una lIeí que jo vol
dría que fos eficag. Per tant la res posta és que ben aviat, no 
li vull dix una data concreta, perque és difícil pero que 
sapiga que tenc un gran intere ,juntament amb la Conselle
ria d'Economia i Hisenda i altres conselleries, que aixo a 
través deis tramits, una vegada aprovat pel Consell de Go
vern, pugui anar al Parlament. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula a 
Sra. Riera? Té la paraula. 

--

LA SRA. RIERA 1 MADURELL: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, que vol dir?, 
que ara va de bo? Sí és així, estaríem contents; i és 
veritat que compartim potser la inquietud, pero els 
terminis i tot el que ha passat no ho podem compartir 
de cap manera. Es una historia molt llarga; voste diu 
que li diré. i li diré: Va comen<;ar l'any 1990, a una 
proposta socialista. Al 1991 surt al diari que la llei estava 
feta; passa un temps, a final de novembre del 1991 
aquesta diputada, fent referencia al que havia sortit al 
diari, pregunta quan; li contestes dos, tres, quatre mesas, 
en qualsevol cas dins el 1992. A final del 1992, nova 
interpeHació d'aquesta diputada; contesta: "molt aviat". 
Mar~ del 1993, aquesta diputada pregunta sobre la mo
dificació del Consell regional de la ciencia; contesta el 
Sr., Conseller "primer s'ha de fer la lIei, practieament 
esta feta". J uny del 1993, surt novament al diari que ja 
estava feta, el conselIer ho confirma en una comparei
xen~a. Passa l'estiu, i res. " de novembre, torna sortir al 
diari que ja esta. Avui aquesta diputada li torna dema
nar, resposta pareguda a les anteriors. 

Repeteixo: ara va de bo, Sr. ConselIer? De moment, 
Sr. Conseller, "aixo era o no era", a veure quan la lIei 
d'I + D deixa de ser o éso Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT; 

Gracies, Sra. Riera. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Rotger? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
I ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Gracies, Sr. President. Sra. Teresa Riera, sí, ara va 
de bo, i abans també. De tates maneres li vull dir que la 
política d 'investigació no esta supeditada des del 1990 
a una llei, sinó que es fa, i anam endavant en mol tes 
aetivitats i moltes accions. La lIei efeetivament és una 
passa més, es prepara, és una qüestió tecniea que cree 
que s'ha de fer amb rigor, i per tant abans anava de bo 
i ara també. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. 

1.7) Pregunta RGE núm. 3241/93, presentada per 
l'Hble Sr. Diputat Llorenc; Rus i Jaume, del Grup 
Par lamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la setena pregunta, que és la 3241, del 
diputat Sr. Rus i Jaume, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a mesures que s'han pres durant el 1993 
per paHiar la contaminació de purines proeedents de les 
granges d'animals. Té la paraula el Sr. Rus. 
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EL SR. RUS 1 JAUME: 

Gracies, Sr. President. La pregunta va dirigida al conseller 
d' Agricultura, i és que arran d'haver fet un primer estudi 
sobre el que és el picat de la carn i arran d'unes recerques 
que algunes entitats ecologiques estan fent a tota una serie 
de finques a nivell de Balears, perque hi ha tata serie d'in
fraestructures que en certa manera, per contaminació o per 
ventura perque no tenen aquestes la infraestructura corres
ponent, estan danyant amb tata una serie de purines com a 
resultat de les explotacions d'animals. 

El Sr. Conseller ho sap, perque ja 1i hem demanat en 
certa manera alguna documentació, que s'ha fet durant el 93, 
i si cal, també dins la pregunta, quins tipus de mesures hi ha 
a prendre durant el 94. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Té la paraula el conseller Sr. Morey. 

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

Gra.cies, Sr. President. Bé, la normativa que hem mirat 
sobre aquest tema de les purines en aquest moment es limita 
fonamentalment a un reial decret del 79, el Reial Decret 791, 
que ha estat desenvolupat per una ordre del Mapa de 21 
d'octubre del 80, en la qual se centra el problema a les explo
tacions de porquí; l'apartat t) de l'articIe 22 diu: "Las explo
taciones porcinas de nueva instalación deberán cumplir con 
el siguiente punto: Dispondrán de estercoleros, fosas de puri
nas o adecuado sistema de recogida y eliminación de excre
mentos y cadáveres". Jo el que li puc dir pel que fa al tema 
de porquí, al compliment d'aquesta reial ordre, segons m'in
dica el servei de ramaderia, és que aixo sí que s'esta com
plinto 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Rus? 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Sí, gracies, Sr. President. Bé, pareix que el seu servei Ji 
pot haver dit que aixo s'esta complint; a mi em consta, Sr. 
Conseller, que concretament en nou inspeccions oculars -per 
dir-ho de qualque manera- fetes pareix que hi ha greus defi
ciencies i que les instal'lacions són instal-lacions que en certa 
manera vénen d'antic i que s'han adequat o s'han intentat 
adequar a aquesta normativa. Jo només li vull recordar, 
perque voste ho sap tan bé com jo, perque fins i tot hi ha 
estat més temps, que quant al picat de la carn recordavem 
entre al tres coses sanitat animal, instal-lacions adequades, 
protecció del medi ambient, no continuaré. 

Jo crec que la seva conselleria, si més no I'any que ve 
hauria d'intentar arbitrar una línia d'ajudes -per dir-ho de 

qualque manera- per intentar reforc;ar fins i tot aquestes 
instal-lacions i que efectivament s'adequln a alló que és 
la normativa, tant a 1 ordre del Mapa, com voste ha es
mentat, i al reial decret del 79 com també a la nova nOr
mativa europea que és d'obligat compliment. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Morey? Té la paraula. 

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

Gracies, Sr. President. Molt breument. Bé, arran 
d'aixó tornarem a fer un repas a totes les granges, la 
majoría de les quals estan incIoses dins les agrupacions 
de defensa sanitaria, per consegüent no ho tendrem 
massa difícil. 

Dir-Ios que desgraciadament no es poden establir 
línies d'ajudes per a millo res estructurals al sector de 
porguí, estan expressament prohibides pel Reial Decret 
1878, en tant que del porquí s'ha de poder garantir la 
autoalimentació a través del propi conreu de l'explota
ció. Llavors, aguest és un problema que tenim, que 
evidentment ens dificulta una miqueta trabar ajudes per 
a aquest sector, ja que esta de qualgue manera penalitzat 
a nivell de mercat comú. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. 

1.8) Pregunta RGE núm. 3245/93, presentada per 
I'Hble Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol, del Grup 
Par lamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la vuitena pregunta, que és la 3245, del 
diputat Sr. Antoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA, relativa a sancions que s'han imposat 
en aplicar el Decret 13/85, de 21 de febrer, referent a les 
mesures de seguretat i pratecció contra incendis. Té la 
paraula el Sr. Pallicer. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, voste sap el 
preocupats que estam per aquesta qüestió, i la pregunta 
concreta, per analitzar un poc la polítka de paraules 
amb la realitat, és: Quantes sancions s'han imposat des 
de l 'entrada en vigor del Decret 13/85, referent a mesu
res de seguretat i protecció contra els incendis, fins a la 
data d'avui? 

« 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Té la paraula el conseller Sr. Fla

quer. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i 

Riutort): 

Gracies, Sr. President. Sr. Pallicer, molt breument. Fins 
rany 92,293 sancions;yany ;2, 328 i .dins l'a~y 93, ~; total, 
626 sancions per expedlents d mcomphment d mcendls. Mol-
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Flaquer. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. 
pallicer? 

1.9) Pregunta RGE núm. 3193/93, presentada per I'Hble 
Sr. Diputat Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamenta
ri MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la novena pregunta, que és la 3193, del diputat 
Sr. Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, 
relativa a adquisició de la seu del Consell Insular a Ciutade
lla. Té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. És una pregunta que es formula al 
Govern. Jo el que voldria demanar, després deIs debats i deIs 
acords presos pel Consell Insular de Menorca, on es va deci
dir la descentralització i la desconcentració del propi consell 
insular, cosa que significaria l'obertura d'una nova seu o 
d'una seu del consell insular a la població de Ciutadella, un 
deIs temes que ha sortit més als mitjans de comunicació és 
on se situaria aquesta seu, és l'edifici propietat del Banc 
Central Hispano, antic Banc Central de Ciutadella. Com que 
també s'ha dit que per part del Govern hi hauria una im
portant aportació al Consell Insular de Menorca per a les 
seves seus, voldria saber exactament, per tal d'ubicar aquesta 
seu del Consell Insular de Menorca a Ciutadella en aquest 
antie edifici del Banc Central, quina quantitat hi té previst el 
Govern invertir? Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Peralta. Té la paraula la vice-presidenta Sra. 
Estaras. 

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN DE LA 
COMUNITAT AUTÓNOMA (Rosa Estaras i Ferragut): 

Gracies, Sr. President. El Consell Insular de Menorca 
encara no ha decidit on seria la ubicació d'aquesta seu, pero 
en tot cas el Govern esta disposat a ajudar-Io amb els matei
xos termes que el Consell Insular d 'Eivissa. 

--

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. Vol tornar afer ús de la pa
raula el Sr. Peralta? Sí, té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, gracies, Sr. President. A mi m'agradaria veure si 
es pogués ajustar un poc més la resposta, en el sentit de 
saber quantitats, és a dir, m 'agradaria saber en qualque 
sentit -a més, per logica, ha de ser aixÍ- que hi hauria 
la mateixa aportació per al Consell Insular d'Eivissa que 
per al Consell Insular de Menorca, pero si poguéssim 
saber quantitats. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Vol tornar afer ús de la paraula 
la Sra. Estaras? Té la paraula. 

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN DE 
LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Rosa Estaras i ferra
gut): 

Gracies, Sr. President. Hi ha conversacions en aquest 
moment entre el Consell Insular de Menorca i el Go
vern, pero no hi ha una decisió presa ni de com, ni de 
quan, ni de quant; tot d'una que en tenguem la resolu
ció, no tenim inconvenient a comunicar-la. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. 

1.10) Pregunta RGE núm. 3244/93, presentada per 
l'Hble Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol, del Grup 
Par lamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la desena pregunta, que és la 3244, del Sr. 
Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a expedients que s'han obert per incompliment 
de les mesures de seguretat i protecció contra incendis. 
té la paraula el Sr. Pallicer ¡Pujo!. 

EL SR. P ALLICER 1 PUJOL: 

Gnkies, Sr. President. Sr. Conseller, aquesta pregu
nta va encadenada a la primera. ens agradaria saber 
quants d 'expedients s'han obert relacionats amb mesures 
de protecció i seguretat contra els incendis a establi
ments turÍstics. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Té la paraula el conseller Sr. 
Flaquer. 
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer 
Riutort): 

Gnkies, Sr. President. Sr. Pallicer, fins l'any 92 es van 
instruir 404 expedients; durant l'any 92, 487 i durant tot el 
que duim de l'any 93, 240; que sumen un total de 1.131 
expedients incoats per incompliment de mesures d'incendis. 
D'aquests 1.131, com li he dit abans, 626 han tengut una 
resolució sancionadora. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Flaquer. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. 
Pallicer? 

EL SR. P ALLICER 1 PUJOL: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, de les seves própies 
dades, resulta que deIs expedients que han obert fins a la data 
d 'avui, que són 1.100, no arriben practicament ni a la meitat 
de tots els establiments turÍstics, del nombre d'establiments 
turístics que tenim a aquesta comunitat. Aixó quant a obrir 
expedients per a les mesures de seguretat i protecció fixes, 
d 'instaHacions fixes. 

Llavors, arnés d'aixó, voste sap que, com va quedar 
demostrat en la interpeHació que li varem posar la darrera 
vegada, ara fa uns deu dies, just practicament un 10% deIs 
establiments compleixen amb la normativa de pla d'emer
gencia, de formació, etc. Per tant, des del meu punt de vista 
i des de la traducció que jo en faig, d'aquestes dades que 
voste em dóna, és que el vigor i el rigor de la llei és mÍnim 
i és una mancan<;:a total quant a un tema que té un calibre 
i una importancia vital per a aquesta comunitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Flaquer? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i 
Riutort): 

Grades, Sr. President. Sr. Pallicer, siguem seriosos, jo li 
he dit que hem instrult 1.131 expedients, els que no hem 
instrult és perque han complit. Jo li pregaria una altra cosa 
en aquest tema deIs contraincendis, voste era a Londres com 
jo la setmana passada, voste sap que els tour-operators varen 
treure el tema deIs incendis perque vostes varen facilitar, i 
no en tenen el periodistes la culpa, unes dades que no eren 
certes o que almanco malinterpretaven les meves paraules. 

Quan jo vaig dir que un cert nombre d'establiments esta
ven en expedient disciplicinari, no vol dir que no tenguin les 
mesures, vol dir senzillament que no han presentat els certi
ficats. em cregui, Sr. Pallicer, que voste fa un flac favor a la 
nostra indústria turística en donar aquestes notícies, perque 
després passa el que va passar la setmana passada a Londres, 
on unes dad es malinterpretades per voste ens poden causar 

una molt mala imatge, i voste estava present al1a. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

11.1) Moció RGE núm. 3200/93, presentada pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política general 
de transports de viatgers, derivada del debat de la In
terpeHació RGE núm. 2886/93. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt, que corres pon a la Moció 
3200/93, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALIS
T A, relativa a política general de transports de viatgers, 
aquesta moció ve derivada de la InterpeHació 2886. Té 
la paraula, en nom del grup proposant, el diputat Sr. 
Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Sr. President, li pregaria si es pot llegir per part de 
qui correspongui la moció. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Moll, vol fer-ne lectura? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

SÍ, Sr. President. 

IIEl Parlament de les Illes Balears acorda: 

El Govern de la Comunitat Autónoma: 

Primer. D'acord amb la Llei 16/1987, de 30 dejuliol, 
d'ordenació deIs transports terrestres, l'Ordre del Minis
teri d'Obres Públiques i Transports de 14 de juny de 
1993, relativa a arrendament de vehicles amb conductor, 
i al compromís subscrit el 8 d'agost de 1991 per l'Hble. 
Sr. Conseller de Treball i Transports, presentara dins el 
termÍni de dos mesos un decret regulador de vehicles 
amb conductor, denominats classe C. 

Segon. Abans de día 1 d'abril de 1994, impulsara les 
disposicions legals pertinents per tal que el Pla d'orde
nació regular de víatgers per carretera de la Comunitat 
Autónoma de les Illes Balears, un cop degudament revi
sat, entri en vigor com a normativa marcll. 

---
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EL SR. RUS 1 JAUME: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Ens 
'adaria centrar la nostl"a intervenció just en els dos punts 

a~ f • e la moció esmenta per tal de er-Ios entendre que on 
~~s punts dels quals creim que ,són i.mportan;s c~ins tata la 

robleroatica de transpol1s, pero creml que SOI1 unportants 
~erq\le el pr imer concretament, i no és que jo ha con.stati 
aquí sinó que són fets que, per desgnlcia fa dos meso i 
busques varen tenir lloc i que varen a tot un rebombori dins 
el que és el transport de lloguer o dins el lloguer de cotxes 
amb conductor, dins el que són els taxis de part forana o 
taxis propiament dit i vehicles de lloguer amb conductor o, 
com vulgarment se'n diu, turismes de classe C. 

Per que deim aixo? El problema és que arrenca d'una 
serie de converses, ja des del 91, que tengueren els represen
tants deis taxistes amb els responsables de la Conselleria de 
Transports, fins i tot arribaren a parlar amb I'Hble. Sr. Ca
ñellas, se'ls va prometre que tota una documentació que 
estava pendent, procedent del que era la legislació a nivell de 
l'Estat, que, quan arribas, ells immediatament posarien en 
funcionament la seva capacitat legislativa i posarien fiI a 
l'agulla per intentar solucionar aquesta problematica. 

Arran d'aixo í, per dir-ho de qualque manera, per demos
trar les bones intencions, la Conselleria de Treball i Trans
ports va signar amb data de 8 d'agost del 91 un document on 
la conselleria es comprometia a prendre tota una serie de 
mesures, les paraules exactes que deien eren: Per evitar l'in
trussísme, garantir la legalitat vigent, intentar que el desen
volupament d'arrendament de vehicles sense conductor es 
dugués a terme sense polemica d'enfrontaments entre els 
que eren d'un tipus i els que eren de l'aItre. 

Curiosament, després d'aqeusta declaració d'intencions, 
varen deixar de parlar-ne fins que dia 7 de febrer del 92 es 
publica una ordre ministerial on s'exigien determinades 
característiques als vehicles de classe C, i Ilavors, és clar, 
l'aItra part, els taxistes de la part farana i taxistes, com que 
continuava la problematica d 'interferencia de determinats 
vehicles, varen intentar tornar a remoure que el document 
que havia signat la conselleria es dugués a terme, sense res
posta positiva per part de les converses que tengl.leren amb 
la conselleria a les ql.la ls varen anar responsables de la Fede
ració de muuicipis de transports de la part forana , hi va anar 
petita i mitjana empresa, un representant d 'Astam. En po
ques paraules, no n'obtingueren resuLtats positius, ni fins i 
tot en referir-se al document signat pel conseller. 

Bé, pareix que la res posta immediata del conseller va ser 
dir-Ios que tot d'una que sortís publicat en el Bocaib allo 
que elLs dejen li la voluntat d'as umj¡- les competencies" faria 
que irnmeeliatament es posas en marxa el e1ecret regulador i 
per tant, s 'acabaria tota la problem.ltica. Ajxo succeeix e1ia 22 
ele setembre del 92. Tampoc no s' hi va fer res. 

. No vull ser llarg amb les dates pero dia 22 de juny del 93 
flOS i tot una ordre ministerial ratifica les competencies a les 

comunitats autonomes i, curiosament, en cercar dins el 
que és la Lot, i sempre aquesta comunitat ens hem vol
gut comparar amb les Illes Canaries, la disposició addi
cional 8 diu: "Reglamentariament i previ I'acord de les 
comunitats autonomes de les Illes Balears i de les IIles 
Canaries, es realitzara l'adaptació e1el n!gim jurídic 
dimanant de la present llei [ ... ] amb les especials caracte
rístiques del transport realitzat a les mateixes illes [ ... ] 
podent potenciar, realitzar i regular el que és la proble
matica i la coordinació interna d 'aqeust transport. 11 

Bé, pareix que a vegades, si no hi ha disposició de 
legislar o no hi ha disposició de regular , les lleis que 
emanen del Govern central no es tenen en compte, i 
aquí en teníem una que permetia al Govern d'aqeusta 
comunitat posar solució a una problematica, la qual no 
hagués donat lloc que el mes de setembre es produís 
l'enfrontament entre taxistes de part forana i taxístes de 
classe C. 

Pero, és cIar, el problema és que a nosaltres, quan 
varem presentar la interpeHació, ja ens havia dit el 
conseller que el Pla d'ordenació del transport regular de 
viatgers per carretera que havia presentat l'anterior 
conseller i que havia proclamat a so de bombo i plate
rets no li agradava. Nosaltres li varem dir que, efectiva
ment, hi havia algunes mancances, pero que considera
vem que aquest pla, com a document inicial, es podria 
emprar, que en poc temps es podria dur a aquesta cam
bra i aprofitar, si ho tenia a bé, la regulació d'aquesta 
problematica, com deim, deis taxis i de la classe C, per
que en certa manera entenem que hi ha un compromís 
moral signat per la conselleria i que a la vegada existeix 
realment la legislació que els dóna abast suficient com 
per fer-ho. Pero per circumstancies que nosaltres desco
neixem, que hem intentat saber-les, pareíx que hi ha dins 
el Partít Popular entrebancs que no permeten aquesta 
regulació, entrebancs que impedeixen que, després de 
converses tengudes amb aquests representants i que hi 
ha una bona voluntat per part del conseller, no es dugui 
a terme. 

És clar, nosaltres hem de pensar que o una de dues, 
o no té temps -cosa que no ens la creim- o no hi ha 
voluntat política perque en aquest moment no creuen 
que· ara sigui el moment oportú o qualque cosa el fa 
aturar. 

Nosaltres ens hem posat en contacte amb els professi
onals i ens díuen que deIs darrers escrits entrats a la 
conselleria tenen la paraula del conseller que aixo sortí
ra breument, els darrers documents entrats a la conselle
ría daten de fa més de quaranta díes. 

La primera pregunta seria: Pensen fer-ho o no?, pero 
ens cenyirem a la moció. Nosaltres, en el primer punt de 
la moció, li demanam que dins el termini de dos mesos 
reguJi aquesta problematica perque ens consta, i en 
tením coneixement, que si dins aquest termini fonamen-
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tal d'aquest ( ... ) any no es duu a terme, a principi d'any 
tornare m a tenir la mateixa problematica, senyors consellers, 
que varem tenir el mes de setembre, l'espectac1e és denigrant 
i el responsable n'és el Govern de la Comunitat Autonoma. 

L'altra part de la moció fa referencia a allo que és el Pla 
d 'ordenació de regular de viatgers per carretera. L'hem dut 
aquí, com he dit abans, perque creiem que si hi ha una 
documentació base, a pesar que hagi de ser canviada, crec 
que en poc temps es pot fer aquest canvi, pero curiosament 
nosaltres tenim una resposta del Govern de qua n va dir que 
practicament estava no només acabada aquesta part, sinó 
que deia que les al tres fases que s'inclouen en el Pla d'orde
nació de transport de mercaderies i en el Pla d'ordenació de 
viatgers, en les seves diferents modalitats, es troben en estat 
d'elaboració. És clar, si aixo era dia 28 de maig d'enguany, 
del 93, pensam que hi ha hagut prou temps com perque les 
diferents fases d'aqust pla siguin realitzades. 

Per tant, no només entenem que el Pla d'ordenació regu
lar de viatgers per carretera s'hagi de dur, sinó que, les altres 
fases, seria bo que també es duguessin, per que?, perque 
entenem, senyors diputats, que és el complement ideal, el 
moment adequat, fins i tot políticament perque es pugui 
regular aquesta problematica. 

Nosaltres pensam que amb una senzilla adaptació del pla 
que es va presentar en els diferents vessants i amb la nova 
inc1usió de les competencies de Feve, que també s'han de 
tenir en compte a l'hora d'acabar aquest pla, pensam que el 
conseller d'Ordenació del Territori i Transports, en aquest 
cas, ho podria dur a aquesta cambra. No només creim que 
ho hagi de dur a aquesta cambra, sinó que creim que seria 
positiu, senyors diputats, que votas sin a favor d'aqeusts dos 
punts de la moció perque per a la primera part veurÍem la 
bona voluntat política d'acabar amb aquesta conflictivitat 
que hi ha entre el sector del taxi i la bona voluntat de regular 
el transport a tot el sector, ja que, com ens deien en la seva 
comunicació de maig del 93, les altres fases també estaven a 
punt d'estar enllestides. 

Per tant, nosaltres des d'aquí veurÍem positiu que accep
tassin els terminis, aceeptassin aquesta moció i demostraríem 
als ciutadans, i sobretot a aquests sectors, que hi ha voluntat 
d'arreglar-ho i no de donar espectacles en funció de no voler 
governar quan hi ha problemes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Altres grups que vulguin intervenir? Pel 
Grup MIXT té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Pel 
que fa a aquesta moció que es deriva de la interpeHació que 
ja es va debatre fa poes dies aquí, en el Parlament, s'ha de 
dir, i concretem molt els dos punts que esta n expressats en 
aquesta moció, que, pel que fa al primer punt, és cert que hi 

va haver unes reunions, que es va arribar a un compro_ 
mís amb el Ilavors conseller de Treball i Transports, i 
per una altra banda tenim com s'expressa aquí, la Llei 
16/87. Ara bé, s'ha de di .. que el termini que es fixa en 
aquest punt, un termini de dos mesos, perque es tregui 
aquest decret regulador, que estam d'acord que de cara 
a la proxima temporada s'haurai d'haver donat una 
so lució a aquesta situació, pero ens sembla que el termi
ni de dos mesos és un termini molt curt, a vegades és 
millor donar un termini més llarg i tenir una garantia 
que per part del Govern es doni resposta i solució a 
aquesta qüestió. Per tant, en principi, la nostra postura 
no pot ser favorable pel que fa a aquest punt perque el 
termini ens sembla molt curt. 

Pel que fa al punt segon, per la intervenció que s'ha 
fet interpret, del que diu el punt, que del que es tracta 
és que una serie de disposicions legals que es deriven 
del pla que es va presentar en el seu moment entrin en 
vigor el més aviat possible com a normativa marco En 
aquest sentit, ho entenem pero no s'ha parlat aquí de 
fases, que és un tema del qual m'agradaria que es fes 
una major explieació sobre que significa aquesta qüestió, 
perque creim que si ha d'entrar en vigor una normativa 
marc, si aquesta normativa marc es refereix a allo que és 
tot el Pla d'ordenació regular de viatgers o bé es refe
reix a una part només d'aqeust pla, aquest és un tema 
que s'hauria d'especificar o que s'hi hauria d'incidir més 
part del grup proposant, a veure que significa aquesta 
qüestió de la qual s'ha parlat aquí per part del seu 
portaveu, de~ tema de les fases. 

Per tant, escoltarem a veure que en diuen la resta de 
grups i quina és la replica, i prendrem una decisió pel 
que fa a aquest segon punto Insistesc que, en el primer 
punt, ens sembla que el termini de dos mesos és un 
termini massa curt. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Rus, efectivament, la moció presentada, subsegüent 
a la interpeHació sobre transport de viatgers que va 
tenir lloc fa dues setmanes en aquest Parlament, és dos 
punts molt conerets. 

En relació amb el primer punt, és un tema antic, és 
un problema que ve de molts anys enrera, tots hem 
pogut comprovar en els mitjans de comunicació i ho 
hem pogut veure al carrer, les mobilitzacions que han 
dut a terme els taxis tes per protestar i per reivindicar 
uns drets que creien que tenien i per evitar una compe
tencia que consideren deslleial d'una classe de vehic1es 
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cessiten unes determinades característiques per poder 
qUe ne . 

terme el seu serve!. 
duf a 

La conseHeria -ja voste ho ha repetit o ho ha dit amb 

d 
s- es va comprometre en diferents ocasjons a regular 

da e . 15 f l ' . , . h est servei per evrtar e con Ictes, alXl 1 tol an passat 
~qu tres anys i encara tiO ha donat una resposta positiva a 
O~~t tema tot i que l'ordre de 14 de juny de 1993 ho espe

a~fica clarament, en el eu al·tiele 8 defineix molt clarament 
~es caracterÍ5tiques i conclidons que han de tenir els vehicles 
que es Ll oguen amb conductor i I'article 26 també regula Les 
condicions per llogar aquests vehic1e , que s'hauran de con
tractru' a les oficines on tenen el servei les companyie arren
ctatiries. Així i tot, la conseII.eria, entenem que en vi rtut de 
la disposició add icional tercera el aqeusta mateixa o rcl re, ja 
que Li dóna aquesta oportunitat ele poder legislar di n les 
comunitats autonomes cle Balears i de Canarie 1 hatl ria d 'ac
tuar, donades les característiques de la nostra comunitat. 

La nostra comunitat autonoma té la indústria turística, 
que és el que dóna vicia -en cliríem- a aquests serveis, preci
sament aquesta activitat turística dóna una estacionalitat a 
aquest servei que fa que sigui conflictiu precisament en els 
mesos d'hivren, que és quan hi ha poca feina i que és quan 
realment tant els taxis tes com els concluctors de l'antiga 
elasse C no tenen feina. Sabem tots també que sobren vehi
eles, sobretot a l'hivern, i aixo dóna una taxa de conflictivitat 
molt elevada que hauria de ser evitada. 

És per aixó que donarem suport a aguest primer punt; no 
volem entrar en el termini, dos mesos sembla ser curt, pero 
vull dir que fa molt de temps que se'n parla, aquesta resposta 
que voste ha mencionat nosaltres també la tenim, deia que 
s'estava elaborant un pla per regular tota casta de transport 
de viatgers. Pensam que de la res posta en~a ja han tengut 
temps per tenir-ho bastant més madur i per poder legislar o 
fer una ordre concreta dins el temps. 

De totes maneres, si hi ha qualque proposta de transacció 
amb un termini m ' s llarg, veurem si algú la fa. nosaltres 
respectarem els terminis que voste ha proposat, peró no 
tendríem cap inconvenient a acceptar una transacció en 
aquest sentit. 

Respecte al segon punt, n'hem parlat moltes vegades, del 
transport regular de viatgers; se'ns en va presentar un pla fet 
per l'anterior conseIler abans de desapareixer la Conselleria 
de Transports en una compareixen~a sol'licitada pel mateix 
Conseller dies 17 i 23 de mar~ del 93, va presentar un pla de 
regulació del transport de viatgers; aquest pla té uns objec
tius molt clars, els quals nosaltres compartim, que són analit
zar l'estat actual de les concessions, convalidar les concessi
ons i dissenyar una xarxa racional. Actualment sabem que hi 
ha un caos, el conseller anterior i el conseller actual ho ha 
admes i així j tot pareix que en c¡üestions de transports, el 
~overn esta com a paralitzat sembla que Ii faci por ent rar 
(~In~ aquest terna del lran port perque abem que és conflic
llu I pareix que el Govera no té una acti tud decisiva j valenta 
per afrontar tots els problemes que duu aquest sector. 

És necessari que es reguli aquest tema, que es com
pleixi la Llei d'ordenació del transport terrestre per 
rescatar les concessions que són ja obsoletes, aquelles es
taven donades a perpetuitat i que actualment ja s'han 
de regular per uns terminis de vint anys, sobre la qual 
cosa realment encara no s'ha fet res per rescatar i per 
tornar a donar aquestes concessions, i sobretot de cara 
a millorar el servei per a l'usuari, hem de pensar en els 
usuaris, pareix que els usuaris són les víctimes; es donen 
xifres d 'una recessió de la utilització del transport públic 
i nosaltres pensam que realment aquesta recessió és 
perque la qualitat del servei no és l'adequada amb la 
demanda deis usuaris. 

Per tant, supos que s'ha interpretat que també dona
rem suport al segon punt de la seva moció, i esperam 
que la conselleria, d'una vega da per totes, posi fil a 
l'agulla i reguli aquest tema tan conflictiu com és el 
transport de viatgers i dignificar-lo d'una vegada per 
totes. Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari PP-UM, 
té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputad es, senyors 
diputats. Per na part, segons la Llei 16 de ¡'any 1987, 
Llei Organica de Transport Terrestre, la Comunitat 
Autónoma de les nostres illes té competencia, per dele
gació, en materia de transports, per la gual cosa cap 
desenrotllar la normativa nacional en aquesta materia 
aquí, a la nostra comunitat. 

Per una altra banda, s'ha produit molt recentment 
un fet nou que condiciona de manera substancial totes 
les referencies a aquesta materia de lloguer de vehicles 
amb conductor; m'explicaré. Dia 15 d'aquest mes, en fa 
molt pocs dies, la Sala del contencioso-administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Balears ha fallat no ser 
conforme a dret l'ordre de la Conselleria de Treball í 
Transports de dia 2 de juliol del 92 que fixava per a les 
Balears terminis d'adaptació de vehicles d'arrendament 
amb conductor diferents deIs de l'ordre estatal; és a dir, 
que per una banda ho podem regular perque la llei ens 
ho diu i per l'altra el Tribunal Superior de Justícia de 
Balears ens falla en contra en aquest caso 

La sentencia no ha estat encara estudiada detinguda
ment, per la qual cosa no ens volem precipitar en aquest 
moment en aquest tema quant a imposició de terminis, 
per quant entenem que per la nostra part no seria prou 
responsable, més avíat seria inoportú. 

Des del passat mes d'octubre es negocia, des de la 
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, 
amb les parts afectades sobre vehicles amb conductor. 
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Es negocia la modificació de la regulació continguda en 
l'ordre ministerial de 14 de juny del 93, que és bastant recent 
també, de manera que creim que no és necessari en aquest 
moment empla~ar el Govem a actuació que ja, en definitiva, 
en aquest moment té en marxa. 

Tenint en compte que les autoritzacions administratives 
d'arrendament de vehicles amb conductor denominat classe 
C són autoritzacions d'ambit nacional, és a dir, que s'hi pot 
circular per tot el territori espanyol, i que existe ix una nor
mativa específica recent que en regula l'activitat i els requi
sits, que és aquesta ordre ministerial de 14 de juny del 93, 
consideram que en aquest moment resultaria totalment im
prudent establir una normativa restrictiva i proteccionista 
aquí a les Balears que pogués obligar les empreses d'aquest 
sector a establir-se fora de la nostra comunitat, podent conti
nuar llogant vehicles a les Balears, sempre que realitzassin les 
seves contractacions en oficines situades fora de les illes, per 
la qual cosa no seria tan soIs contrari als principis de llibertat 
de mercat, sinó que, en establir una normativa més restricti
va a aquestes empreses, obligaríem el seu establiment fora 
de la Comunitat Autonoma, amb aixo, el corresponent perju
dici als interessos economics de la nostra comunitat seria 
evident. 

Pel que fa al segon punt de la moció, el Pla d'ordenació 
del transport regular de viatgers per carretera, conté una 
analisi de les substitucions de concessions existents amb 
propostes concretes per a cada una de les concessions; són 
solucions que proposa l'empresa consultora que en va fer 
l'analísi i que constitueixen realment una eina molt útil per 
a la conselleria de cara a la negociació amb els concessiona
ris, pero en el procés negociador, que sera sense cap dubte 
difícil i laboriós, especialment amb alguns corredors, s'acon
sella que aquestes solucions no revesteixin cap for~a de nor
mativa, sinó que actuln com a referencia i punt de partida. 
En aquesta materia no s'ha de concedir més significació a les 
solucions tecniques, sinó que s'ha de facilitar sense cotilles 
apriorístiques l'afluencia de les solucions definitives per al 
dialeg, contrast i reflexió amb els interessats, o sigui, amb els 
concessionaris i concurrents a la informació pública precepti
va. Gnkies, Sr. President. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Pons. Sr. Rus, vol fer ús del seu tom de 
replica? Té la paraula. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Gracies, Sr. President. Sr. representant del Grup MIXT, 
nosaltres no tendríem inconvenient en la variació del termi
ni perque, efectivament, si hi havÍem posat dos mesas és 
perque havÍem calculat allo que ha dit la Sra. representant 
del PSM i EEM, la Sra. Vadell, vull dir que era en funció de 
l'estona que feia que en parlavem, i posar dos mesas creiem 
que era a principi d'any, bé, que era lógic, que no era res 

més, no ha interpreti com un empait de termini als 
senyors del Govem, no, nosaltres també els respectam 
maldament siguem d'un altre color. Jo ho dic perque si 
és una qüestió de temps, si traba que posar-hi un altre 
termini, per ventura seria acceptar si traba que ha hem 
de discutir. 

Quant al que ha expressat la Sra. Vadell, representant 
del PSM i EEM, gracies pel seu suport. Efectivament, 
hi ha tata una serie de mancan ces, com voste ha dit, 
sobretot en el segon punt de la moció, que s'haurien 
d'explicar, pero nosaltres entenÍem que tot aixó vendria 
donat en funció ... , em supos que voste també ho té, que 
va ser la contesta, de dia 28 de maig, de la Conselleria 
de Transports, on deien que la primera fase de la moció 
acceptada en data de 4 de maig estava complida. He de 
recordar que la moció va ser presentada pel Grup PP
UM, i el Grup PP-UM deia: "El Govern de la Comuni
tat Autonoma, en el termini maxim de dotze mesos, 
aprovara el Pla de transports terrestres"; aprovara, 
deien ells, dia 4 de maig, ni hi han pensat ni saben si 
existeix i, endemés, no se n'adonen, d'aixo, Sr. Pons, jo 
li ho explicaré. Aquesta sentencia, sap perque ha estat 
negativa? Perque no s'han emprat el document i les ba
ses legals, és per aixo, ho llegeixi bé i ha veura; es co
neix que algú l'ha llegida i altres no, em compren? Es 
coneix que el Sr. Huguet sempre esta damunt la fulla, el 
jefe segur que no l'ha llegida ni l'hi interessa supos, 
perque no veig que hi sigui, aquí dins. 

Jo pens que efectivament, en funció del compromÍs 
del 91 de la conselleria, es van dictar unes normes i hi 
havia una serie d'errors, efectivament, pero és clar, jo 
li havia parlat d'uns terminis que arrenquen precisament 
de la normativa de dia 14 de juny del 93, no hi haura 
cap tribunal que en funció d'una normativa ... , endemés, 
repetesc que la Lot, en la disposició addicional vuitena 
diu "per a les Canaries i Balears", aixó que els agrada 
tant, a vostes, "podran arbitrar tota una serie de mesu
res reguladores en el tema de transport i adaptar-lo 
precisament a les caracterÍstiques insulars d'aquestes 
illes", el que passa és que la normativa, en funció de ... , 
bé, és clar, erra l'anterior conseller qui ho va promul
gar, pero no se n'adonen, em creguin que no se n'ado
nen, ido, a qui correspongui li demanin les responsabili
tats. 

Pero jo vull dir una cosa al representant del Grup 
PP-UM. Les dades que els hem donat, en funció de tota 
una serie de documentació que precisament emana de 
la conselleria, indiquen han estat atesos els representants 
deis taxis, tant els de classe C com els taxistes de part 
forana o taxis de servei urba; el problema és que a tots 
dos els deien que sí, i concretament és d'impossible 
compliment perque, és clar, uns demanen que se cenyei
xin a la normativa de dia 14 de juny i llavors el Govem 
no l'aplica o l'aplica malament, és clar, la problematica 
amb els taxistes roman, no es tracta de dir a uns que no 
existeixin i als altres que existeixin sobre els altres, no, es 

-

--
d 
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ta de legislar o regular aixo de tal manera que la proble
trae h· h ,. . . mitiea que en aquest moment 1 a s estmguelXl. 

Jo del que estic conveo<;ut, Sr. representant del Partit 
p rular, és que en aquest moment hi ba una cosa rara una 
~ negra que impedeix dur a terme aquesta regulació i si :m pennet la sinceritat, cree que hi ha determinars interessos 

al darrera, més !rn C\iTé, si vol podem repassar el lIista'( de 
vehicles matriculats és Ilarg, serien 130, i jo que vol que li'n 
cligui d'aixó?, jo el que cree sincerament és que el conseUeL', 
així com ens ha va e1ir a la compareixen<;a, té la voluntat 
d'arreglar-ho, pero li permetin fer-ho, quasi m'atreviria a dir 
que en aguest cas no és ele cost economic per tant, no hi ha 
cap tipus d'impossibilitat. Jo el que eree és que hi ha d 'haver 
aquesta volulltat política, inclistintament del temps; jo he dit 
que, i el termini s' ha c1'allargar un me o dos meso més, 
per ventura 1i estaríem c\ 'acorc\ perque encara no haurem 
entrat c1ins la temporada turística, peró almanco, si és ver 
que ho volen arreglar, ( ... ) a aprovar aquesta moció i alman
eo en tres o quatre mesos que entri en vigor i que no es pre
pari un eomen~ament -repetese- de temporada amb panear
tes davant el Consolat de Mar, soHicituds d'entrevistes amb 
el president, el qual després els diu que sí, pero després 
resulta que no 'prque s'ha de matisar, perque ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Rus, per favor. 

EL SR. RUS I JAUME: 

Gracies, Sr. President. 

Jo el cree, Sr. representat del Partit Popular, és que hau
ria de parlar amb el jefe, i si el jefe diu que sí veura com 
vostes podran votar endavant aquesta moció. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. En tom de contrareplica, Sr. Peralta, té 
la paraula. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Sí, gracies, Sr. President. Molt breument i sense fer mas
sa renou, per dir, quant al termini, que a nosaltres en sem
blaria bé, pel que fa al primer punt, si en comptes de dos 
mesos en fossin siso Quant al segon punt, la veritat és que no 
se m'ha ac1arit la qüestió que s'ha plantejat; per tant, en 
principi, la postura que mantendríem, per part d'una part 
del grup, seria la d'abstenció i, bé, seria un poe aquesta la 
nostra postura, no li'n pue dir massa coses més perque, 
eVidentment, en el segon punt no hem profunditzat en els 
temes que havíem plantejat a la primera intervenció. Moltes 
gracies. 

--

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Sra. Vadell, vol fer ús de la 
paraula en contrareplica? Hi ha qualque intervenció 
més en contrarepliea? Sr. Pons, té la paraula. 

EL SR. PONS I VILLALONGA: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors 
diputats. Sr. Rus, jo sí que he llegit la llei, cree que l'he 
interpretada bé, jo sé que voste també l'ha llegida pero, 
en aquest moment, jo dubt que voste l'hagi interpretada 
bé, em sembla que l'ha interpretada malament perque 
l'ordre de la Conselleria de Treball i Transports de dia 
2 de juliol de l'any 92 estava ben tramitada, esta va ben 
feta, i en aquest moment, com die, esta en estudi per 
part de la conselleria el motiu pel qualla Sala del con
tencioso-administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Balears ha donat negativa aquesta ordre. Res més, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Acabat el debat... Sí, Sr. Rus, per 
que em demana la paraula? 

EL SR. RUS I JAUME: 

Sí, si m'ho permet, és que, efectivament, el Sr. Pe
ralta m'havia fet una pregunta i per ventura així la hi 
contest, a la millar en canviara el sentit del vot, per una 
senzilla raó ... 

EL SR. PRESIDENT: 

El debat esta acabat, hi ha hagut un tom de replica, 
el tanca el tom de contrareplica i no hi ha més inter
vencions. 

EL SR. RUS I JAUME: 

No em permet contestar-li la petició del termini? 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo entenc que no. 

EL SR. RUS I JAUME: 

Graeies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Aeabat el debat, passarem a la votació de la moció. 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

22 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. En conse
qüencia, queda rebutjada la Moció 3200 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. 

1Il.- DEBAT DE L'ESMENA A LA TOT ALIT AT RGE 
núm. 3307/93, presentada pel Grup Parlamentari PSM 1 
EEM, a la Pro posta 3-93/PCTI-0005, d'atribució de com
petencies als consells insulars en materia d'inspecció tecni
ca de vehicles. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt, que correspon al debat de l'esmena 
a la totalitat amb text alternatiu número 3307, presentada pe! 
Grup Parlamentari PSM 1 EEM, a la Proposta 3-93, número 
5 d'atribució de competencies als conseUs iosulars en mate
ria d'inspecció tecnica de vehicles. Té la paraula, pel grup 
proposant, el diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. de totes les lleis 
d'atribució de competencies als consells insulars debatudes 
fins avui possiblement la que ha resultat més controvertida 
sigui la referida a la inspecció tecnica de vehicles, controver
ti des pe .. com s'ha produi"t la seva tramitació i pel propi 
contingut de la proposta remes al Parlament per la Comissió 
Tecnica Interinsular. És per a~ó que el Grup Parlamentari 
PSM i EEM bem presentat l'esmena a la totalitat amb text 
alternatiu que ara hem de debatre. 

La historia podria remuntar-se al 28 de mare; de l'any 
1983, quan el PIe del Consell General Interinsular va aprovar 
un decret pel qual es delegaven als consells insulars de Me
norca i d 'Eivissa i Formentera competencies en materia 
d'Itv; un decret la vigencia del qual ha estat posada en dubte 
per representants de qualque grup parlamentari i a al qual no 
em referiré més que de passada, conven<;ut com n'estic, 
d'aixo, el Sr. Triay i Llopis, estudiós .i profunct coneixedor 
del tema, hi baura d'aprofundir converlÍentment en el eu 
torn d'intervenció. SoIs em permetré, en una breu incursió 
en aquest debat, fer una lleugera matisació a l'exposició de 
motius de la proposta de la CTI que esmenam, referida con
cretament al contingut del segon paragraf, i és que, efectiva
ment, la disposició transitoria novena de l'estatut preceptua 
que les institucions d'autogovern de les Illes Balears hauran 
de respectar les competencies que els conseUs insular hagin 
rebut de I 'ens preautonomic he posat emfasi en aguest "hagi 
rebut" perque la disposició o'ansi toTia comen<;a dient "en 
promulgar-se l'Estatut present ll

; és a dir que a alto que 
obliga I'estatut és a respectar les competencies queels con
sells hagin rebut en el moment d 'aprovar-se J'Estatut i, per 
tant no seria el cas del decret a que es fa referencia, que es 

produeix vint-i-vuit dies després que entrí en vigor 
l'Estatut d'Autonomia. 

Volent ser rigorosos per tant, el nostre grup ha vol
gut estalviar-se aquesta qüestió, i en el text alternatiu 
que hem presentat obviam fer cap referencia a si I'atri
budó de competencies en la materia que es pro posa ve 
donada per la voluntat de transferir les competencies 
referides a les deiegacions del Consell Generallnterinsu
lar, és més, ho hem fet així des de la doble perspectiva 
de considerar en primer lloe que el raonament del PP
UM que les primeres competencies a transferir són les 
compreses en la disposició transitoria novena de l'Es
tatut és un raonament poc rigorós a més de resultar fals 
en la realitat. 

En segon lloc, des de 1 'actitud que el .nostre grup ha 
defensat en el sentit que les Beis d'atribueíó de eom
petencies han de tenir més eontingut que les que fins 
ara han arribat a aquest Parlament. 

Mirin, senyores i senyors diputats, si és així que el 
Govern i el grup que li dóna suport no tenen cap volun
tat de traduir en neis tots els decrets del CGI, obliden 
interessadament d'una banda els decrets referits a deno
minacions d'origen i diposit legal i, de l'altra, en aeeep
ten es menes que modifiquen, ampliant-Ies, les eompe
tencies delegades pel Consen General Interinsular, com 
ha oeorregut en el cas de les de regim local. 

Que no ens surtin, per tant, amb aquest raonament, 
pel que fa a l'oportunitat, de les ampliacions competen
cials que proposam, siguin seriosos encara que només ho 
sigui per una vegada. 

Pero tornem a la tramitació que, com deia, ha resul
tat fortament polemica ¡que fins i tot ha produ"it una 
situació compromesa per al Govern, en la qual hem 
arribat a detectar contradiccions fJagrants entre membres 
del Govern i una mitja mentida, inclosa en la resposta 
efectuada pel Govern davant una pregunta parlamenta
ria formulada per aquest diputat que els parla. Deien 
vostes, i jutgin, senyores i senyors dlputats si és o no 
poc seriós el fet que el Govern, a través del Sr. Gilet, 
em digui -naturalment en eastella- en una res posta per 
escrít que día 24 de febrer del 93 el Consell de Govern 
ha aprovat una proposta de text articulat d'atribució de 
competencies en materia d'Itv i que la successora del Sr. 
Gilet, la Sra. Estaras, afirmi també per escrit al cap 
d'uns mesos -a<;o, sí, en catala, encara que en una 
res posta sense data- que sí que en van parlar, pero que 
d'aprovar aBo que ella diu una "aprovació definitiva 
global de la proposta" no es va produir. 

Pero no avui no diré mentider a ningú, i ha podria 
dir ho tenen ciar és ver senyors del Govern i senyora 
del Govern -\'única senyora del Govern a qui interessa 
el tema deIs conseUs insulars? o ho diré encara que em 
sen ti estafat, enganat burlat, pe) fet que el Govern pu-

--
...... 
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. "rnpuoement dir allo que després tranqull'lament ha de 
gUI~ir i no en una conversació de carrer, smó per escrit i 
des an~ l'exercici del dret a requerir informació deIs actes del 
6:vern que té quaJsevol diputat, per~ue ~l. ?overn, Sra. 
C' rer vos te ho deu sab"er, no fa aprovacJOlls m IClals de textos 
,~tiCulats de lIei per plantejar-se després si ba de fer-ne o no 

al' provació def."initiva, o aprova o no aprova, i en aquest cas 
a. ' S' el Sr. Gilet afuma que va aprovar ailo que la ra. Estaras 

TU 'ha assegurat que no va aprovar. 

Ara entenem per quin motiu el text aprovat pel Govern, 
pero que no va ser aprovat, no va arribar mai a la comissió 
Tecnica Interinsular, succeí que la proposta que alla varen 
discutir era la presentada per quatre diputats: dos del PP (Sr. 
Marí i Calbet i Sr. Verger i Pocoví -absent d'aqeusta sala) 
i dos que varen ser d'UM in illo tempore (Sr. Morey i Ba
lIester i Sr. Vidal i Bibiloni). Una proposta feta tan de pressa 
que es van oblidar de passar-la pel registre d'entrada de la 
Comissió Tecnica Interinsular, deis quatre signants de la qual 
-ho vull tornar a comentar- aquí dins només n'hi ha un, 
prova de com els interessava aquest tema, una pro posta que 
corregia la del Govern, la proposta inexistent del Govern, la 
que van aprovar pero que no van aprovar, i que simptomati
cament signava un membre del propi Govern -cosas veredes, 
amigo Sancho-, una proposta que signava el Sr. Verger i que 
després ha estat es menada pel Grup PP-UM -sis esmenes, sis, 
com els toros- d'acord amb les consideracions fetes pel Con
seU Insular de Mallorca que presideix el Sr. Verger, autor i 
esmenant així de la mateixa proposta; és possible més des
gavell?, ens faran cas qualque dia i procuraran des del Go
vern fer millor les coses i intentar que les propostes es facin 
amb més rigor? Li ho suplicam, Sr. Cañellas, a<;o és arribar 
i empenyer, Sr. President, pero no ens agrada haver de sortir 
cada quinze dies a esmenar-los la plana en aquesta materia, 
materia de consells insulars, Sr. President i a<;o que ens ho 
donen mastegat per fer possible que els ho esmenem. 

El text alternatiu que presentam com a esmena a la totali
tat pretén corregir els defectes de la proposta aprovada per 
la comissió tecnica, la deis tres diputats i un membre del 
Govern, corregir-la i a la vegada afegir noves competencies 
a les d'inspecció tecnica de vehicles. Proposam aixÍ una 
ampliació competencial en materia d'activitats molestes, 
insalubres, nocives i perilloses, és a dir, en materia d'activi
tats classificades. 

El nostre grup, senyores i senyors diputats, que escolta 
sempre molt atentament les intervencions deIs altres cliputats 
d'aqeusta cambra, ha volgut acceptar la invitació que ens va 
fer el Sr. Verger -absent- en el decurs del debat de dia 18 
de maig d'aqeust mateix any que hi va haver en aquesta cam
bra. El Sr. Verger ens deia -citaré textualment: 11 A mi la 
veritat, que en el \loc que vostes presenten, sobre tutela 
financera, organització, regim jurídic, serveis locals, serveis 
de millora d'habitatge rural, jo m'estimaria molt més que es 
presentas, perque creim que és més bo el servei d'activitats 
classificades [ ... ] creim que és necessari que, amb urgencia, 
arribin als consells insulars", pagina 3227 del Diari de Sessi
ons. 

--

Enhorabona, Sr. Verger -absent- perque ti hem fet 
cas, els prec que li facin arribar la nostra feJicitació, i, 
atenint la seva petició, proposam la inclusió d'aquesta 
competencia en el bloc que incloura també la d'Itv. 

Mirin, senyores i senyors diputats, si hem agafat amb 
interes des del primer dia, després d'haver escoltat el Sr. 
Verger, aquesta qüestió que ja dia 18 de maig, quan 
compareixia la vice-presidenta -també absent- Sra. 
Estaras a la Comissió d'Assumptes Institucionals, ens 
varem interessar per aquesta qüestió i rebérem la con
testació -que és també al Diari de Sessions- que efectiva
ment els consells insulars, especialment els de les illes 
menors -el president d'un deIs quals també és absent-, 
per boca deIs seus presidents Ji havien fet arribar l'inte
res per comptar amb aquesta competencia, la qual, ella, 
en nom del Govern, deia amb simpatia -supos que si la 
Sra. Estaras fos aquí dins se'n recordaria. 

Satisfem per tant amb aquesta proposta d'ampliació 
competencial el desig manifestat pel president del Con
sell Insular de Mallorca, expressat en sessió plenaria en 
aquesta cambra, i l'interes del Consell de Menorca i del 
d'Eivissa i Formentera fet arribar a la vice-presidenta 
del Govern, segons les seves manifestacions dins la Co
missió d' Assumptes Institucionals. 

Quin argument, per tant, es pot oposar a la nostra 
proposta? La veritat és que ens fa curiositat, iHusió en 
diría, que ara res pot obstaculitzar una proposta d'am
pliació competencial en una materia respecte de la qual 
tots, Govern i consells, manifesten l'oportunitat, la ur
gencia i la necessitat que sigui transferida. 

Respecte de les pro postes que hem fet des del nostre 
grup parlamentari d'ampliació competencial en turisme, 
millora de l'habitatge rural, transports, el raonament del 
no, la negativa del PP-UM a acceptar-les, ha vingut 
motivada per consideracions d'oportunitat, de manca 
d'interes deis conse\ls; ara pero, i si hem de fer cas al 
que ens va dir el Sr. Verger i la Sra Estaras -benvingu
da-, hem de pensar que sí seria oportú. O han canviat 
de postura, Sra. Estanls? No, no ho puc creure, no és 
pot ser tan voluble, tan \leuger en les manifestacions 
fetes aquí en el Parlament, les quals consten en el Diari 
de Sessions, no es pot dir avui sí i dema no, és mot poc 
rigorós, o és que simplement no hi poden donar suport 
pel fet de venir d'on ve aquesta proposta, que ve del 
nostre grup? Pero no, tampoc no ho puc creure, no és 
pot ser tan sectari quan es juga amb una cosa tan seriosa 
com és la d'omplir de competencies uns consells que 
esperen des de fa deu anys alguna cosa més que les 
miseries que els transfereixen. Sera simplement que 
aprovar-la trasto caria el sagrat calendari previst? Con
ven~uts per tant que el Grup PP-UM no pot ser tal vo
luble ni pot ser tan sectari com per rebutjar una propos
ta rigorosa i constructiva com la que hem presentat, 
conven<;uts endemés que és prou difícil, per no dir 
impossible, que els tres presidents deIs consells insulars 
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i els insularistes conven~uts, deIs quals també n'hi ha entre 
els diputats del PP, votin en contra de transferir als consells 
una competencia, de la qual ells mateixos han dit que con
sideraven necessaria, conven~uts que els diputats d'UM -crec 
que absents també-, que es declaren insularistes, han de 
demostrar que ho són precisament davant propostes destina
des a refon;ar el paper de les institucions d'illa, conven~uts 
que hem de comptar amb el vot del Grup SOCIALISTA i 
amb el del MIXT, que tradicionalment sempre han donat 
suport a les propostes d'augment competencial per als con
sells insulars, conven~uts que la transferencia de les compe
tencies en materia d'activitats classificades als consells insu
lars és la millor forma que aquest servei funcioni i que, per 
tant, els ciutadans a la fi es trobin que el fet del procés de 
dotació de competencies als consells no és sois una operació 
de repartiment de cotes de poder ni és una simple qüestió 
d'omplir de contingut unes institucions que fins ara han estat 
practicament buides de competencies, sinó que, a més a 
més, ells, els ciutadans, són els beneficiats per aquest procés 
calcat, i que a la fi implica una major racionalitat i un nivell 
més elevat de qualitat en els serveis que els donen des de 
l' Administració, perque tots vostes saben, i ho saben perfec
tament, que aquest és un servei amb greus dificultats de 
funcionament fins avui; saben, i així ho ha reconegut la 
propia consellera, l'únic membre del Govern que ha estat 
atent tot el decurs d'aquesta intervenció, ho va reconeixer la 
propia conselleria de Governació en una recent comparei
xen~a en comissió, amb una actitud que l'honora, que practi
cament no realitzen inspeccions des d'aqeust servei (sois set 
inspeccions l'any 1992), que la mitjana de temps en resolució 
deIs expedients ha estat fins fa ben poc d'entre vuit i deu 
meso s i que parlam d'una competencia que té una gran 
demanda, una gran incidencia entre la ciutadania, com ho 
demostra els cinc expedients que com a mínim inicien la 
tramitació cada dia -uns 1.500 anuals. 

Tenen idea, senyores i senyors diputats, de quants establi
ments de les Illes oberts, és a dir, en funcionament, no han 
rebut en cap moment la visita de la inspecció d'activitats 
classificades per tal de comprovar que l'obra efectuada es 
correspon amb el projecte presentat informat per aquest 
servei? Seria evidentment molt més fclcil comptar els pocs 
que han estat inspeccionats. Saben vostes quants d'establi
ments obren abans de tenir llicencia per mor del temps que 
s'esta a remetre l'informe d'activitats molestes, perilloses o 
insal ubres?, saben les dificultats que aquest fet ocasiona a 
particulars i també als ajuntaments? La nostra proposta 
inclou com a competencies propies deIs consells l'admissió 
d'informes, qualificacions previes a l'atorgament de la llicen
cia municipal d'obeertura i funcionament, i d'altres actuaci
ons administratives relacionades amb la concessió de llicenci
es, inspecció, san ció , recursos i informes d 'ordenances i 
reglaments municipals relatius a totes les activitats ca
talogades com a molestes, insalubres, nocives i perilloses, 
excepte les referides a plantes de producció energetica, és a 
dir, totes les competencies assumides per la Comunitat Au
tónoma a més de les competencies establertes en el Decret 
de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears 91/1988, 

mitjanc;ant el qual s'aprova la reglamentació deIs parcs 
aquatics. 

-Podran comprovar, senyores j senyors diputats, que 
hem deixat obert el contingut de l'article 6, referit al 
calcul del cost efectiu per al 1994 d'ageusta competenci
a així coro els percentatges cOlTesponents a la distribu
ció del cost efectiu entre els diferents consells, en com
pliment del que es disposa a l'article 35 de la Llei de 
consells insulars, a l'espera que el Govern aporti en la 
fase de ponencia la documentació comptable acreditati
va de la valoració total, desglossada per capítols, d'a
quest cost efectiu i també de la distribució. Igualment, 
els mitjans personals han de ser traspassats a cada un 
deIs consells, el Govern haura d'aportar a la fase de 
ponencia la documentació corresponent a la relació de 
llocs de treball del Servei d'activitats classificades de la 
Conselleria de Governació així com la deIs tecnics de 
les diferents conselleries que tenen com a funció emetre 
informes sobre activitats classificades. 

Passaré per alt el contingut deIs articles referits a 
col-laboració i informació mútua, control de legalitat, i 
entraré breument, Sr. President, ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sí, acabaré, Sr. President, rapidament. 

... respecte de la competencia d'ltv, compresa en el 
capítol primer. 

Em permetin una correcció d'un error mecanografic. 
A I'article primer, apartat 6, hi hem d'afegir la paraula 
"mercaderia" després de "alguna"; article primer, apar
tat 6. 

Un breu comentari: Es fixin que el nostre grup deixa 
obert l'article 2, referít al cost efectiu i al repartiment 
percentual entre els consells, a l'espera que en el tramit 
de ponencia el Govern aporti la documentació compta
ble acreditativa del cost per al 1994, documentació que, 
ho vull recordar, demanam des de fa temps, igualment 
pel que fa al personal que s'hi traspassa. 

Suprimir la transferencia del flux, i és que aquesta ja 
era una qüestió que no tenia consol, que a més d'estar 
mal dotades les competencies en el cas d 'un servei que 
genera beneficis, establir que aquests es retornaran al 
Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears 
ens resulta increíble. la els ho han dit anteriorment: els 
serveis no han de generar beneficis i les taxes han de 
servir per cobrir-ne el costo Peró, en el suposit que no 
fos així, creuen vos tes que té sentit exigir als consells 
que remetin aquest benefici al Govern?, que ho han fet 

d 
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. des de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears al 
mal ? 
Govern de l'Estat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Només em deman, Sr. President, si avui, davant la pro
posta alternativa, amb molt més contingut, que proposam, 
no sortira de manera insolita cap president de consell insular 
per demaoar la paraula i defensal' els interessos deIs consells. 
Aquesta vegada sí. Ja els ha van dir l'altre día: la proposta 
el atribució de campetencies en materia d'Itv és allo de 
burro, paga i fes-les. I aquesta és una situació trista. 

Esperam, per tant, senyores i senyors diputats, el seu vot 
favorable a la proposta alternativa que hem presentat des 
d'una actitud positiva, no hi han arguments per justificar un 
rebuig a aquesta. Em creguin que en tot cas sent curiositat 
per escoltar-les, escoltarem la mateixa can~oneta de sempre, 
referida que ja esta previst pel Govern pero que s'estimen 
més esperar, i desdir així les manifestacions d'urgencia fetes 
pel Sr. Verger, fetes pel president del Consell Insular de Me
norca ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Orfila, per favor, acabi, té superat amplament el 
temps concedit. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

He acabat, Sr. President. 

Esperam el vot afirmatiu de tots els diputats. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Altres grups que vulguin intervenir? 
Pel Grup Parlamentari MIXT, Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Orfila, ha acabat dient que esperava el vot unanime de la 
cambra i que no hi veu cap justificació per no donar suport 
a aquesta esmena a la totalitat, jo li he de donar argumen
tacions per les quals no es pot donar suport a aquesta es mena 
a la totalitat, argumentacions de caracter jurídico 

Sr. Orfila, la disposició transitoria novena de l'Estatut 
d'Autonomia diu: "2. A proposta del Govern de la Comuni
tat Autonoma, i d'acord amb una Llei del Parlament, en no
menara una Comissió Tecnica Interinsular encarregada de 
distribuir les competeocies a que fa referencia I'article 39" 
etc., "així Com de fixar el control i la coordinació ". Després, 
l'apartat 3 diu com s integrara aquesta comissió tecnica i 

--

després diu que "els acords de la Comissió Tecnica Inte
rinsular prendran la forma de proposta al Parlament de 
les Illes Balears 11. 

Per tant, sense entrar en cap altra consideració, voste 
presenta, l'ha defensada, una esmena a la totalitat on, a 
més -en dirÍem- de voler canviar el text de l'atribució 
de competencies en materia d'inspecció tecnica de 
vehicles, hi afegeix, i aquí hi ha el que jo li dic de les 
contradiccions jurídíques, venc a dír que jurídicament 
no és correcte aixo, la materia d'activitats molestes, 
insalubres, nocives i perilloses. 

Per tant, jo ja li he de dir que el que crec que és 
correcte és que aquest text referit al títol segon, que és 
el d'activitats molestes, l'han d'enviar a la Comissió 
Tecnica Interinsular, aquesta és la meya opinió. 

Segona cosa. Efectivament, jo es tic d'acord amb el 
que voste ha dit sobre que aquesta competencia en 
activitats molestes també s'ha de transferir als consells 
insulars, perque la inspecció tecnica de vehicles és una 
"maria", totalment d 'acord, pero li vull fer una pregun
ta: No s'ha plantejat voste la possibilitat de transferir als 
ajuntaments aBo de les activitats molestes? També hi ha 
una altra possibilitat: Anar directament als ajuntaments. 
Si un ajuntament és bo per donar una llicencia d'obres, 
la meya pregunta és ... , objectivament, evidentment junt 
amb serveis tecnics suficients, i si no hi ha ser veis tec
nics suficients vol dir que els consells insulars els han de 
prestar subsidiariament i donar-los auxili, als ajunta
ments, com una de les missions que tenen els consells 
insulars i les diputacions, ser ajuntaments d 'ajuntaments, 
pero un ajuntament per que no ha de tenir la compe
tencia, per exemple, en activitats molestes, que és fer un 
informe previ a la llicencia d'obres? I ara tots sabem 
que es tarda un any i busques a donar la conformitat, i 
de fet el que passa és que es donen les llicencies d'obres 
i s'obrin els establiments sense tenir aBo de les activitats 
molestes, fins i tot un conseller de Govern va reconeixer 
que faltava, si no hi vaig malament, aquest document en 
un cas concret; n'estic fent memoria, d'aixo, a la millor 
m'hi equivoc, cree que no. 

Per tant, jo estic d'acord que s'ha de transferir la 
competencia d'activitats, pero s'ha d'estudiar aixo, i si 
ha de passar a través de la Comissió Tecnica Interinsu
lar, si és que ha d'anar als consells insulars, perque així 
ho diu 1 'Estatut. 

o sigui, que en la meva opinió, no es compliria el 
que diu l'Estatut sí s'aprovas aquesta proposíció de llei 
que voste duu aquí avui, i per aquesta raó, exclusíva
ment per aquesta raó, tenint en compte que el text és 
millorable, tenint en compte que té raó possiblement 
quan diu allo que els superavits no se'ls ha de quedar el 
Govern, i altres coses, pero aíxo es pot arreglar vía 
esmenes parcials i no vía esmena a la totalitat. La via 
d'esmena a la totalítat és una altra, o sigui, 's per a uns 
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altres objectius que no són els de reglar aquestes coses, i sí 
podria ser-ne un objectiu aIlo de les activitats molestes, ficar
ho dins una esmena a la totalitat, pero pens que aixo jurídi
cament no és correcte. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari SOCIALIS
T A, té la paraula el Sr. Triay i Llopis. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El 24 de juliol 
del 82 s'aprovava un reial decret pel qual es transferien al 
ConseIl General Interinsular compet€mcies de I'Estat en 
materia d'indústria i d'energia. 

L'artiele 39 de l'Estatut d'Autonomia té un llistat de vint
i-set materies de les quals, com tots recordaran també, "els 
consells insulars [ ... ]tendran la facultat d'assumir dins el seu 
ambit la funció executiva i la gestió", etc. Dins aquestes vint
i-set materies no hi és la materia d'indústria i energia, i dins 
aquesta materia d'indústria i energia és aquí on l'Estat va 
transferir al ConseIl General Interinsular les competencies en 
materia d'inspecció tecnica de vehicIes automobils i certa
mens i proves esportives. 

Aixo quina conseqüencia té? Aixo no té altra conseqüen
cia que la transferencia als conseIls insulars d'aquesta materi
a. Aquesta competencia en materia d'indústria i energia ha 
d'estar necessariament dins el segon apartat de l'articIe 39, 
que és el que diu: "1, en general, qualssevol altres que, dins 
l'ambit territorial propi, corresponguin als interessos respec
tius, d'acord amb les transferencies o delegacions que a tal 
fi s'estableixin, a demanda deIs conseIls insulars i conforme
ment amb tot quant preveu [ ... ] l'artiele 26 d'aquest Estatut", 
i l'artiele 26 de l'Estatut és l'artiele que regula la iniciativa 
legislativa deIs conseIls insulars. 

Per tant, primera conelusió que en podem treure: la ma
teria d'inspecció tecnica de vehicIes i proves esportives, com 
que no són en el Ilistat numerat de la primera part de I'arti
ele 39, només poden ser transferides als consells insulars a 
través d 'una iniciativa deIs conseIls insulars de ser regulades 
a I'artiele 26 de l'Estautut d'Autonomia, cosa que aquí no 
s'ha fet. Per tant, primera situació d'absoluta iHegalitat i 
antiestatutarietat d'aquesta iniciativa, a la qual avui hi ha una 
es mena a la totalitat. 

En segon Iloc, la proposta a la qual el Grup Parlamentari 
PSM i EEM presenta una esmena a la totalitat fa referencia 
a la disposició transitoria novena, com a justificació de la 
transformació d'aqeust decret en Ilei del Parlament, i diu que 
es tracta d'aquelles competencies que els conseIls insulars 
hagin rebut de I'ens preautonomic. Pero és que l'ens preau
tonomic, a l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia, no 
havia rebut cap competencia en materia d'inspecció tecnica 
de vehicles perque l'acord del Consell General Interinsular 
és de vint-i-vuit dies després, 28 de man;: del 83, i l'Entrada 

en vigor de l'Estatut és de dia 1 de marC5 del 83, i la 
publicació al Butlletí Oficial del Consell General Inte
rinsular és de dia 30 d'abril -dos mesos més tard- de 
1983, i endemés diu que "l'entrada en vigor tindra lloc 
el mateix dia en que es publicara al Butlletí Oficial del 
Consell General Interinsular de les Illes Balears. 

Per tant, és clar que els consells insulars no havien 
rebut dia 1 de marC5 de 1983 cap competencia en mate
ria d'inspecció tecnica de vehicles i de proves esportives 
i per tant ' s falsa la justificació que és necessari e~ 
aquest moment fer una Ilei del Parlament que convertei
xi aquest decret, que no existeix en termes jurídics, en 
Ilei del Parlament, no existeix perque aquest decret no 
té cap valor; aquest decret del Consell General Interin
sular esta aprovat per organ manifestament incompe
tent, el Consell General Interinsular, a partir de dia 1 de 
marC5 de 1983 no tenia cap capacitat en absolut per 
transferir cap competencia als consells insulars, perque 
l'Estatut d'Autonomia diu clarament, quan parla del 
Parlament, que és competencia del Parlament aprovar 
i decidir transferencies o delegacions de competencies 
a favor deIs conseIls insulars i d'altres ens locals de la 
Comunitat Autonoma. Per tant, a partir de dia 1 de 
mar~ de 1983 només una llei del Parlament de les Illes 
Balears podia transferir la materia d'inspecció tecnica 
de vehicles als consells insulars. 

Per tant, senyores i senyors diputats, nos al tres creim 
que aixo no té solució, que aixo no té possibilitat de ser 
esmenat, que no s'ha fet la figura adequada per poder 
transferir aquesta competencia als conseIls insulars i que 
els arguments que es donen per justificar-la són falsos 
tots dos perque ni és en el llistat de l'article 39, que és 
el que correspon a la Comissió Tecnica Interinsular, ni 
és a la disposició transitoria novena, que es refereix a les 
competencies que els consells insulars hagin rebut a 
I'entrada en vigor. 

Per tant, em sap molt de greu, pero una esmena a la 
totalitat a un article viciat d 'origen en el seu planteja
ment no arregla aquests vicis, per molt que arregli altres 
qüestions que estaven molt malament a la Ilei que va 
presentar la Comissió Tecnica Interinsular, com són les 
qüestions relatives als fluixos a favor del Govern de la 
Comunitat Autónoma, de la gestió d'aquesta competen
cia, com són els costs efectius, etc. 

Que passa si, a una locomotora, li afegeixen un vagó 
que es diu "d'activitats classificades" i aquesta locomoto
ra cau per un barranc? Resulta que el vagó de les activi
tats classificades que li hem enganxat al darrere també 
hi ha caigut, al barranc, perque no té mitjans propis per 
caminar, perque, efectivament, les activitats classificades 
sí que són una competencia clarÍssima de l'article 39, 
en el qual tenen un epígraf, en concret el 25, que diu: 
"Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses". Per 
tant, és claríssim que ha de ser objecte d'una llei com 
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U
ltat d'una proposta de la Comissió Tecnica Interinsua res 

lar. 

Pero amb aixo no vull que quedi que no estam a favor de 
1 transferencia ele les activirats classificades. Le activitats 
~assificades han de ser objecte de transferencia als consell 
~nsulars perque la seva gestió per part del Govern és pessi 
~la i per tan.t es fa imprescindible el seu traspas perque 
cotn deia molt bé la vice-presidenta del Govern en la seva 
compareixen~a de 30 de setembre a la Comissió d'Assumptes 
Generals i Institucionals d'aqeust Parlament, hi ha una com
petencia a les activitats classificades, on hi ha hagut una 
petició per part deIs consells insulars per tal que es puguin 
traspassar per una na majar agilitat i eficacia, s'han de tras
passar perque hi hagi agilitat i eficacia; en aquest moment 
no hi ha més que lentitud i ineficacia, hi ha un incompli
ment generalitzat de ls disposicions del reglament d 'activitats 
c1assificades, hi ha una generalitzada posada en marxa d'acti
vitats sense llicencia d'obertura. Com diu l'informe del direc
tor general d'Interior, de gener del 93, enviat al Grup Parla
mentari SOCIALISTA: Hi ha acumulacions i retards, que hi 
ha disfuncions, que hi ha incompliment de terminis; que no 
es fan inspeccions, diu la consellera de Governació en la seva 
compareixen~a de 30 de setembre. 

Per tant, som, efectivament, davant una competencia que 
necessariament ha de ser traspassada per trabar la seva efica
cia, per trobar la seva agilítat i per tenir les seves garanties 
d'inspecció amb una nova gestió per uns altres organismes. 
Creim que aixo és convenient i que és oportú; per tant, els 
ciutadans de les Illes Balears, els administrats, necessariament 
tendran millares del traspas d'aqeusta competencia als con
sells insulars. Pero, com deia, podem penjar d'aquest penja
dar de la inspecció tecnica de vehicles, de la qual, des del 
nostre punt de vista, esta viciat des del seu inici el planteja
ment, aquesta proposta?, podem enganxar d'aqeust tren que 
ja no camina la proposta d'activitats classificades? Jo crec 
que no, jo crec que si la proposta d'inspecció tecnica de 
vehicles no és acceptable, si a cap deIs arguments que es 
donen per justificar-la es té dret, si no compleix l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears, és difícilment ( ... ) que un 
conjunt de vicis d'aquesta proposta amb una posició favora
ble al títol segon que s'ha afegit a aquesta pro posta en mate
ria d' activitats classificades. 

Per tant, des del nostre punt de vista, el traspas d'activi
tats classificades és necessari és necessari en aquest moment, 
amb moment no em referesc a avui, pero en aquest moment 
s'ha de fer, és urgent, pero avui crec que no han trobat aquí 
el camí per fer-ho efectiu, si bé sí que hem trobat el camÍ 
per poder-ne parlar i per poder justificar que aixo no pot es
perar i que la mala gestió d'aqeusta competencia, una mala 
gestió historica, pero no millarada en els darrers anys, fa 
absolutament necessari canviar de gestor. 

Per tant i en conclusió, senyores i senyors diputats, nosal
tres no podre m donar suport a aquesta es mena a la totalitat. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molts gracies, Sr. Triay. Pel Grup Parlamentari PP
UM, té la paraula el Sr. Martínez de Dios. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr. Orfi
la, usted ha repetido casi de manera reiterativa su dis
curso habitual, es evidente que como actor, como cómi
co, en esa expresión del siglo XVI, usted tendría un 
notable -sin embargo- libreto, es verdaderamente delez
nable, y vaya decirle por qué. Hoy lo que se pretende 
aquí es modificar una propuesta elevada por la Comi
sión Técnica Interinsular, que no ningún proyecto de 
ley, para que esta cámara, en el ejercicio de las funcio
nes que le competen, la transforme en ley y le atribuya 
determinadas competencias, concretamente, como se dijo 
aquí en alguna otra ocasión, una competencia menor, 
como la inspección técnica de vehículos. 

Para enmendar esta propuesta de la Comisión Técni
ca Interinsular, su grupo parlamentario presenta una en
mienda que tienen dos partes fundamentales: Una, la 
justificación de la misma, y otra, un texto alternativo. 

La justificación de esta enmienda la plantea sobre 
tres argumentos fundamentales: El primero, señalando 
que esta propuesta de la Comisión Técnica Interinsular, 
a través de esta ley que aprobará el Parlamento, va a 
elevar a rango jurídico de norma legal con categoría de 
ley un decreto del órgano preautonómico, que se llama
ba Consell General Interinsular. Bueno, pues mire usted, 
el decreto del Consell General Interinsular, pese a quien 
pese, no era ninguna norma jurídica, era pura y simple
mente una resolución administrativa aprobada por el 
órgano supremo de ese órgano, el pleno, y aquí está 
claro en el Boletín Oficial del Consell General Interinsu
lar número 38, de 30 de abril del 83, que así se estable
ce, de forma que antes de llegar a la parte dispositiva de 
ese decreto se dice: A la vista de todo lo cual, el pleno 
del Consejo General Interinsular, en sesión celebrada el 
día 28 de marzo de 1983, a propuesta del Consejo Eje
cutivo, acordó aprobar el siguiente decreto 11 , y a partir 
de ahí... 

Es decir, el Consejo General Interinsular no tenía 
facultades legislativas, tendría facultades reglamentarias 
en su caso o tendría facultades ordenancistas, como 
consecuencia de la adopción de determinados acuerdos, 
teniendo en cuenta, por otra parte, que aquí lo que se 
pretendía era simplemente no transferir, sino delegar 
una competencia, competencia que- también hay que 
ilustrar a los concurrentes- era consecuencia de que el 
Real Decreto 25/70, de 1982, de 24 de julio, transfiere al 
Consejo General Interinsular competencias, funciones y 
servicios de la Administración del Estado en materia de 
industria y energía. Entre dichas competencias figuran 
inspección técnica de vehículos, automóviles y certáme-
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nes y pruebas deportivas, luego tenía una competencia reci
bida y la delega. 

Entonces, la primera justificación de su recurso, de la 
enmienda a la totalidad, radica en querer elevar el rango de 
esta norma, de acuerdo con los términos de la misma, pero 
claro, usted ni respeta la primera, porque no lo extiende a las 
pruebas deportivas, y al mismo tiempo lo extiende a otra 
nueva, que es la de las actividades clasificadas. Ésta es la 
primera motivación de su enmienda que podemos considerar 
falsa. 

Pero el segundo razonamiento es equivocado, porque 
usted parte del principio -o su grupo parte del principio- de 
la subsidiariedad como elemento necesario para llevar a cabo 
la ordenación político administrativa y los correspondientes 
ordenamientos jurídicos que se construyen de abajo hacia 
arriba, esto es completamente equivocado; en el derecho 
administrativo, en nuestro ordenamiento jurídico, que es 
único, con determinadas variantes, las cosas, la estructura, el 
ordenamiento y las disposiciones legales van de arriba a 
abajo, de la Constitución para abajo, pero nunca de abajo 
para arriba, como puede ocurrir en otros sistemas legales, 
que serían los que se apoyasen en la costumbre, como ocu
rre por ejemplo en el inglés o en las sentencias de los tribu
nales dictadas por sus órganos judiciales. 

Por último, usted, en esta argumentación, termina argu
mentando -y ésta es una cuestión puesto que en su exposi
ción no ha hecho ninguna explicación de esta motivación de 
la enmienda- que los canse lIs insulares de Mallorca, Menorca 
e Ibiza son los representantes y los órganos de gobierno de 
estas unidades administrativas de tipo territorial, cuando 
olvida precisamente ese principio jerárquico porque también 
representantes de ellos son la Comunidad Autónoma y el 
Gobierno central, puesto que están desarrollando competen
cias que también otros órganos desarrollan en esferas más 
altas. 

Por esto decimos que estos argumentos son equivocados. 

Por último, emplea un argumento que es exagerado. 
Cuando usted, a través de esta enmienda, nos indica -yen 
esto me acuerdo del Sr. Palau, que fue maltratado porque 
hizo una exposición un tanto solemne de lo que era la trans
ferencia de estas funciones-, nos dice, ni más ni menos en la 
exposición, en esta justificación de su enmienda, que con esta 
enmienda se promoverá la libertad, la justicia, la igualdad y 
el progreso socioeconómico entre todos los ciudadanos de las 
Islas Baleares, con el traspaso puro y simple de una compe
tencia, que es la inspección técnica de vehículos, con el 
examen de la suspensión, el dibujo de las ruedas y cualquier 
otra de estas cuestiones. Pero señores, si esto es una compe
tencia menor, y ustedes lo han dicho, e taba delegada y ahora 
e está transfiriendo para dar cumplimiento a una normativa 

dictada con posterioridad, porque hay que tener en cuenta 
que la entrada en vigor del Estatuto no supuso, ni mucho 
menos, no legitimizar o deslegitimizar aquellos actos, aquellas 
resoluciones, aquellas decisiones, tomadas por el ConselI 

Interinsular hasta que no se celebraron las primeras 
elecciones; esta actuación, estas prerrogativas, estas 
facultades que tenía continuó ejerciéndolas legalmente, 
y los actos dictados en el ejercicio de las mismas y du
rante este período son completamente legales. Por otra 
parte, no hay que olvidar que los actos nulos no pueden 
ser objeto de impugnación transcurridos cuatro años 
desde la fecha en que fueron dictados por si son anula
bles; en este caso, ¿cómo ustedes pueden mantener, 
porque se ha mantenido aquí con carácter general, estas 
cuestiones? 

Ahora bien, pasemos al texto alternativo, ¿qué nos 
presenta el texto alternativo? Una exposición de motivos 
que amplía el objeto a cuestiones que no correspondían 
a la propuesta de la Comisión Interinsular ( ... ) porque 
la amplía a actividades clasificadas; recoge en la exposi
ción de motivos todas estas cuestiones que, como justifi
cación, yo aquí he criticado y considerado que no son 
válidas ni pueden apoyar una decisión de modificar lo 
que se ha traído y lo que se ha tomado en consideración 
por este nuevo articulado que se nos presenta aquí. 

Desde el punto de vista técnico, tiene errores, porque 
claro, no es correcto que se establezca a través de ar
tículos cuestiones que en el proyecto o en la propuesta 
inicial figuraban en los anexos como consecuencia de 
que la materia era objeto de regulación por parte de un 
texto articulado, de un artículo del texto legal. 

Yo recuerdo muy bien que fueron objeto de acerbas 
críticas todas las cuestiones relacionadas con la inexacti
tud del coste efectivo; nos habían aportado datos, todas 
esas cosas que dijo usted de lo que se produjo en comi
sión, que un papel que entró, que otro que no entró, 
que venía, que no venía; en fin, yo creo que en ponen
cia y en comisión aclararemos muchas cuestiones porque 
hay que ilustrar sobre 10 que es la interpretación total y 
global de una norma jurídica y de las normas que son 
complementarias y no con este carácter fragmentario. 
Pero claro, al hablar usted del coste efectivo, efectiva
mente, nos deja en blanco el total del coste efectivo; esto 
en su proyecto es lícito y en el proyecto de la Comisión 
Interinsular no lo es, porque dice: Consell Insular de 
Mallorca: total pesetas: en blanco, porcentaje del total 
del coste efectivo: en blanco. Lo mismo que ocurre con 
el Consell Insular de Menorca y con el de Ibiza y For
mentera, lo mismo ocurre en el artículo tercero al ha
blar de los medios que se traspasan, y ¿qué hace usted? 
En el propio artículo hacer una observación en aparta
dos que pide al Gobierno que, a posteriori y en fase de 
discusión de ponencia, se aporten los documentos co
rrespondientes para hacer efectivo y determinado el 
coste. ¡Hombre, por Dios!, me parece que esto es verda
deramente una tomadura de pelo, es una tomadura de 
pelo, porque por lo menos el proyecto tenía la voluntad 
de cuantificarlo, y usted no lo cuantifica. 

• 
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Pero además hay que hacer una observación: No hay que 
hacer adoración de las normas. Un servicio como el de la 
inspección técnica de vehículos, que se presta mediante el 
pago de tarifa, con beneficio, no se trata ni de precio público 
ni de tasa, ni de precio público ni de tasa. Tengo aquÍ todas 
las referencias de tipo legal en relación con esta materia. 
Incluso hasta el extremo de que hay dictados diversos decre
tos de este Gobierno de la Comunidad Autónoma en donde 
la liquidación y recaudación del precio correspondiente a 
este servicio, que no tasa -repito-, resulta que sí esconde una 
tasa, por ejemplo, la que corresponde a la delegación del 
Estado Dirección General de Tráfico, y aquí hay una serie 
de normas que lo dicen y que lo establecen, además, no sé 
por qué ustedes se olvidan de todos los antecedentes, siem
pre están clamando por los antecedentes, por los preceden
tes, y resulta que en propio decreto del Consejo General 
Interinsular se dice: "Ingresos: Las tasas que se devenguen 
con ocasión de los servicios delegados serán recaudadas por 
los consejos insulares e ingresadas en el Consejo General 
Interinsular" . 

Pero además hay otra cosa. En el Decreto de esta comu
nidad 37/86 se dice: "La entidad concesionaria remitirá a la 
Jefatura Provincial de Tráfico los resultados de la inspección 
así como el importe de la tasa en papel de pagos al Estado". 
Eso que se llama fluixa funciona aquí y existen muchas 
disposiciones legales, porque es en la anterior Ley de tasas en 
que se basan estas fluixas a favor de la Delegación Provincial 
de Tráfico. 

Pero además se deberían leer los decretos, porque hay 
otro decreto, que es el 81/1989, que establece y regula el 
pago precisamente de esta prestación de servicio, y señala 
que en aquellos supuestos en que, citada la persona, el con
ductor, el propietario del vehículo que tiene que someterse 
a inspección y no compareciese, como la tasa se devenga, se 
establece un procedimiento de adjudicación de esta tasa que 
se ha perdido por no llevar a cabo la inspección en el plazo 
establecido a favor de unos órganos de la Comunidad Autó
noma; tienen que leerse todo el ordenamiento jurídico de 
cabo a rabo, no pueden venir aquí y expresar de manera 
fraccionada, pura y simplemente, 10 que les interesa. 

Mire usted, tendremos ocasión de hablar de muchas cosas 
en ponencia y en comisión. Lo que ocurre es que esta en
mienda a la totalidad, ni su motivación es suficiente para 
convencernos de que la apoyemos ni su articulado tiene las 
exigencias técnicas que lo que se va a transformar en un pro
yecto de ley exige, una proposición de ley en este caso. 

Le vaya decir otra cosa. Ustedes están confundiendo lo 
que es función y lo que es potestad. Lo que se están transmi
tiendo son potestades ejecutivas o de gestión de servicios 
públicos, no hay ninguna potestad, no hay normas de poder 
político en estas competencias menores. La simple Ley de 
régimen jurídico permite hoy, a través de todo un sistema 
simple, llevar a cabo la delegación de funciones con la mayor 
amplitud. Aquí tenemos un procedimiento mucho más 

complejo, utilicémoslo, pero no hagamos demagogia y 
no pretendamos engañar a la opinión pública. 

Como digo, el libreto que se ha presentado aquí para 
discutir esta propuesta de la Comisión Técnica Interin
sular es bastante lamentable, y no olviden otra cosa: los 
únicos que al final decidiremos lo que tiene que ser ese 
proyecto somos nosotros, la Comisión Técnica Interin
sular no es nada más que un instrumento para que ejer
zamos nuestra potestad -ésta sí que es potestad- legisla
tiva. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Martínez de Dios. Sr. Orfila, vol 
fer ús del torn de replica? Té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Em creguin que he tingut la sensació que estava assis
tint, després d'escoltar el recital del Sr. Martínez de 
Dios, a una opera bufa. 

Sr. Pascual, vostes, de fet, estan esmenant amb la 
seva interven ció la plana a la Mesa del Parlament, no 
s'obriria un termini de presentació d'esmenes a la totali
tat amb text alternatiu, amb la possibilitat de presentar
hi textos aIternatius, la sobirania resideix en la cambra 
i la Comissió Tecnica Interinsular té una funció vehicu
lar, pero voste sap perfectament que el PIe d'aquesta 
cambra pot modificar el contingut de qualsevol... ho 
hem estat fent, ha farem la setmana que ve, es va fer 
amb la L1ei d'atribució de competencies en materia 
d 'urbanisme, el contingut de la pro posta que surt de la 
Comissió Tecnica Interinsular. Per tant, és perfectament 
legítim que aprofitem el moment, que s'aprofiti el vehi
cle d'una proposta de la Comissió Tecnica Interinsular 
per es menar-la i ampliar-ne el contingut, i si no ho 
record malament, el seu grup va donar suport a una 
esmena semblant a aquesta, d'ampliació competencial 
pel que fa a la competencia en materia d'informació 
turística, en la qual nosaltres ampliavem conveni
entment tates les competencies referides a empreses i 
activitats turístiques. 

Sr. Pascual, no estam parlant d 'una proposició no de 
lIei, és una esmena a la totalitat, i en aquest cas una 
esmena a la totalitat amb text alternatiu. A nosaltres no 
ens semblaria malament que les competencies en mate
ria d'activitats classificades poguessin acabar en els ajun
taments, pero em cregui Sr. Pascual, que és bona hora 
que els consells insulars adquireixin, assumeixin, el paper 
supramunicipal que haurien de tenir assumit des de fa 
molt més temps. 

Jo entenc, Sr. Triay, que no necessariament ha de 
venir la iniciativa deis consells insulars quant a les com
petencies referides en el darrer paragraf de I'article 39, 
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només si entenem que els tres consells han manifestat la 
voluntat d'assumir aquestes competencies, és cIar que en un 
tnimit posterior a la proposta, a l'elevació de la proposta, 
per part de la Comissió Tecnica Interinsular. 1 si s'hi fixa, Sr. 
Triay, a l'esmena a la totalitat no hem volgut entrar en si els 
consells tenien o no delegada aquesta competencia, en si 
estava en vigor o no, encara que de Jacto hi estava el decret 
del Consell General Interinsular, en el qual es basa la pro
posta aprovada per la Comissió Tecnica Interinsular. A posta 
corregim el contingut de l'exposició de motius sense fer cap 
referencia al decret, i fins i tot a la disposició derogatoria no 
hi fem cap referencia, deim que es ( ... ) totes les disposicions 
que contradiguin el cont ingut el 'aquesta llei. Per tant, pensam 
nosaltres que sí que 11i podem engaoxar la proposta alterna
tiva que presentam en materia d 'activitats cIassificades, a 
aquesta locomotora prou petita d'aqeust proposta que ha 
sortit de la CTI. 

La veritat, m'ha costat entendre el que ha dit el Sr. Mar
tínez de Dios perque ha amollat una ton·entada de paraules 
j d argumentaciol1s pnkticament gens fonamentades que em 
fan pensar que el suport jurídic a de les seves argumentaci
ons era mínim o Ha arribat a c1ir que els Consell Interinsular 
no tenia capacitat jurídica, i qui n'ha parlat, de ser. .. ? Ja ho 
sabem, i realment no entenem a que venia aquesta argumen
tació. Crec sincerament, Sr. Martínez de Dios, que voste, 
per comen<;ar, ni ha llegit la nostra proposta, ha arribat a dir 
que, de l'autorització de proves esportives, ni en parlavem, 
jo li recomanaría que llegeíxi l'apartat 7 de l'articIe 1 de la 
nostra proposta alternativa, on veura si respecta o no abso
lutament el contingut de la proposta sortida de la Comissió 
Tecnica Interinsular, millor dit, del Consell General Interin
sular. 

Com vol, Sr. Martínez de Dios, que nosaltres duguem 
aquí un calcul fietici del cost efectiu?, vol que nosaltres 
caiguem en el mate ix error en que cauen les propostes que 
arriben aquí, amb una manca de rigor absoluta? Nosaltres 
proposam, creim, i s'ha fet a altres moments, que el Govern, 
en el tramit de la ponencia, ha d'aportar aquesta documenta
ció, i que no han de ser calculs de cost efectiu referits a l'any 
1992, com succeeix fins aquest moment, sinó calcul de cost 
efectiu real. 

Sincerament, no volem entrar en aquesta pseudo argu
mentació jurídica del Sr. Martínez de Dios. El debat, sen yo
res i senyors diputats, és polític, es polític el debat de si 
s'han de tornar o no els beneficis, aquesta fluixa de la qual 
ens parlava el Sr. Martínez de Dios, la qual ens ha fet pensar 
si realment l'objectiu del Govern no era aquest, pescar a la 
f1uixa per veure si podia arribar a pescar aquests 38 milions 
que el Govern es reserva i que es planteja que els consells 
insulars els hi ha de retornar d'aqeusts possibles, d'aqeusts 
eventuals, beneficis, no sabem encara massa bé per exercir 
quines competencies, perque, com saben vostes, moltes de 
les competencies que diu que es reserva el Govern són re
alment competencies que són, en aquest moment, del Go
vern de l'Estat espanyol. 

"""" 

Per tant quins en són els plantejaments? quin és el 
plantejamenl polític de la nostra esmena a la totalitat 
amb text alternatiu? La qüestió és: és o no oportuna la 
proposta continguda en ,'esmena a la totalitat que deba
tem? És aquesta la qüestió i és evident que per al Go
vero i per al grup que ti dóna suport no és oportú mai 
no és oportú mai cap inteot d 'omplir de competenci~ 
els consells insulars. Tots els intents que hem fet des del 
nostre grup d'ampliació competencial de les propostes, 
pobríssimes, que fíns aquest moment han sortit de la 
Comissió Tecnica Interinsular, s'ha vist condemnades al 
fracas més absoluto El Grup PP-UM no surt de la can
~oneta de sempre, primer volen transformar ano que el 
decret del consen General Interinsular va disposar i des
prés ja parlarem de noves competencies, i aquí ens 
inventarem les excuses que sigui per intentar torpedinar 
els processos que realment pretenen omplir de compe
tencies els consells insulars. cap raonament ha avalat 
aquesta actitud del grup que dóna suport al Govern, cap 
raonament que nos sigui el provinent del vot, del pes 
deIs vots que vostes ten en, ja que són el grup majoritari 
en aquesta cambra. 

En canvi, aquesta política, aquestes prioritats marca
des pel PP, no s'apliquen al cent per cent, jo ja li ho he 
dit abans; ningú no parla, per exemple, de les delegaci
ons en materia de denominació d'origen, en materia 
d'esports, si és legal, de les quals vostes, calculadament, 
se n'han oblidat, mai no se'n record en; mai no recorden 
que, en materia de regió local van acceptar, van haver 
d 'acceptar ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Orfila, per favor. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Acab, Sr. President. 

Nosaltres pensam que avui realment no sera el dia 
historic del qual parlava el Sr. Palau fa uns setmanes, 
avui aquest Parlament perdri novament l'oportunitat de 
donar més contingut als consells, els quals continuen 
sent una eina carregada de potencialitats, pero absoluta
ment buida de competencíes. Vostes són novament avui 
els qui es neguen a canviar i tapen els seu s raonaments 
amb unes pseudoargumentacions jurídiques, que no són 
reals, i intenten trobar uns defectes, la palla dins el 
nostre u11, dins la nostra proposta qua n han estat incapa
<;os d'acceptar que tenien una biga ben gro ss a dins el 
seu ul!. Pensam que aquesta és una actitud lamentable. 
Avui no ha estat un dia historie, i nosaltres ha lamen
tamo Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Orfila. 

--.. 
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Contrareplica. Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. el Sr. Orfila diu 
que el Parlament pot modificar una proposta que ve de la 
Comissió Tecnica Interinsular, efectivament, faltaria més que 
no ho poguéssim fer, faltaria més, és la institució que repre
senta la sobirania popular de les Illes Balears i, per tant, és 
clar que ha de ser així. El que passa és que per tramitar una 
llei hi ha un procediment establert, aquest procediment no es 
pot saltar, o sigui, no basta que un parlament vulgui fer una 
cosa, sinó que ha de seguir un procediment determinat, i 
aquest procediment, quant a la transferencia, diu la disposi
ció transitoria novena de l'Estatut, a la distribució entre els 
consells insulars de les competencies, s'ha de fer a través 
d'una pro posta de la Comissió Tecnica Interinsular. 

Efectivament, la Mesa ha donat llum verda que aixo es 
tramiti davant el pIe, pero aixo no és una garantía absoluta, 
en varem veure una aquí d'atribució de competencies en 
materia d 'urbanisme, de la qual es va discutir un debat a la 
totalitat abans que els consells insulars es pronunciassin res
pecte de si acceptaven o no la competencia, cosa prevista a 
la Llei de consells insulars; vull dir que no és una cosa infali
ble la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

Oiu que en els canvis que s'han fet, per exemple en mate
ria turística, s'han ampliat, efectivament; per exemple, s'ha 
ampliat -o si s'aprova s'haura ampliat- el contengut de les 
oficines d 'informació turística, afegint-hi la de Jaume IlI, 
pero aixo és una cosa que hi té a veure, connexa, que esta 
imbricada dins el que és la informació turística; dins regim 
local també s'ha augmentat, pero a dins regim local. El que 
no s'ha fet mai és, aprofitant que el Pissuerga passa per Va
lladolid -com es diu moltes de vegades-, ara tenim una com
petencia en inspecció tecnica de vehicles i s'hi afegeix una 
cosa que no té res a veure, absolutament res a veure, amb la 
inspecció tecnica de vehicles, com són ls activitats molestes, 
insalubres i perilloses, aixo no s'ha fet mai i crec que no ho 
podem fer. 

Crec que es pot completar, millorar, afegir qualque cosa 
al bessó que es duu aquí de regim local, en canvi, pens que 
sense passar per la Comissió Tecnica Interinsular no es pot 
afegir una competencia totalment ex novo a la que ha passat 
per la Comissió Tecnica. 

Per tant, jo li continuu recomanant que aixo ho dugui a 
la Comissió Tecnica Interinsular. 

La segona cosa que li he dit és una cosa de tipus polític, 
molt important, jo peos que abans de parlar de la transferen
cia al conseUs insulars ele la competencia d 'activitat classi
ficades, s'hauria de discutir a veure i ens convé traspassar
les als ajuntameots, per que? , perque en aquests mOmeJlLS es 
larda un any o més amb el procedimeot que tenim, si la 
competencia fos deis ajuntaments en dos mesos estaria resolt 
aquest tema, i si es passa als consells insulars no haurem gua-

nyat res, possiblement no haurem guanyat res; a la mi
llor, quant a Menorca, el fet de venir a Palma i després 
tornar a Menorca, potser sí, pero de l'ajuntament ( ... ) 
al consell insular? 

Si del que es tracta és de tenir una administració 
agil, a la millor, en aquest cas concret, crec que ens hem 
de plantejar, i després ja veurem si es fa o no, la possibi
litat de transferir aquesta competencia als ajuntaments, 
perque guan donin la llicencia d'obra puguin donar 
també el permís d'activitats, les dues coses. Aixo és 
previ, per tant, a aquesta discussió que es proposa avui 
aquí. 

Li he donat dos motius, un de jurídic i un de polí
tic, pels quals no podem donar suport a la seva es mena 
a la totalitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí, gracies, Sr. President. Jo pensava, i ho vaig dir 
l'altre debat que vam fer sobre aquesta materia, que un 
virus informatic atacava les propostes de la Comissió 
Tecnica Interinsular en materia de consells insulars, 
pero realment crec que no, un virus informatic ataca un 
dia en l'any, és una cosa esporadica, jo crec que les pro
postes pateixen una autentica malaltia professional irre
versible, a la vista de la quantitat de fallades que duen 
quan arriben al PIe del Parlamento 

Jo crec que hem de ser seriosos, que hem de fer les 
coses bé, que si qualgue vegada té qualque error no 
l'hem de copiar, sinó que el que hem de fer és encertar
lo i corregir-lo. Vulguem o no vulguem, dia 28 de man; 
de 1983, que és quan el Consell General Interinsular va 
aprovar el decret de delegar la materia d'inspecció tec
nica de vehicles als consells insulars, només el Parlament 
de les Illes Balears podia transferir o delegar una compe
tencia als consells insulars, i cap disposició transitoria de 
I'Estatut diu que mentre no estigui el Parlament consti
tuit el Consell General Interinsular podra fer delegaci
ons o transferencies, no hi ha cap tipus d'excepció a 
aquesta afirmació, se n 'hagi o no reconegut la nuHitat, 
aixo és així, pero és que, a més, hi ha altres qüestions 
tan importants o més discutibles que aquesta. 

No hi és aplicable la disposició transitoria novena, 
perque és clar que dia 1 de mare; de 1983 el decret que 
el Consell General Interinsular va aprovar vint-i-vuit 
dies més tard no havía estat aprovat, i per tant, día 1 de 
man; de 1983, els consells insulars no havien rebut la 
competencia en ínspecció tecnica de vehicles. Per tant, 
qualsevol menció a al disposició transitoria novena és 
una fal·lacia, és una falsedat. 
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Per altra part, indústria i energia no són dins el llistat de 
la primera part de l'article 39; per tant, hem de considerar 
que són dins la segona part, on diu "altres mat<~ries o com
petencies ", pero és que aquestes altres materies o competen
cies, ens agradi o no ens agradi, diu l'Estatut, que és una llei 
organica, que hauran de ser a demanda deIs consells insulars 
i en aplicació de l'article 26, apartats 2 i 3, que regula la 
iniciativa legislativa deIs consells insulars. Aixo no s'ha fet 
així, per tant, aixo és incorrecte, i nosaltres creim que aixo 
no té solució, ni a través de l'esmena a la totalitat del Grup 
PSM, que en millora els defectes inicials, pero que no pot 
millorar aquest vici d'origen que té aquesta proposta sortida 
de la Comissió Tecnica Interinsular. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Sr. Martínez de Dios, té la paraula en 
contrareplica. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Orfila, lamentaría que hoy 
fuese un día memorable por el hecho de que se haya mante
nido un debate en relación con una competencia tan minús
cula, espero que sea un hito en la historia de este Parlament 
por la efemérides de su nueva incorporación a las tareas 
parlamentarias, por eso sí que espero que sea un día memo
rable, no por otra causa. 

Habla usted de que no leí su proyecto, pues sí, lo leí 
detenidamente, y todavía lo tendré que leer más veces por
que usted en la tribuna no se digno a dar ninguna explica
ción del mismo, hizo la cantinela que tiene por costumbre 
interpretando ese texto, del cual ya le he dicho que poco 
apreciable, de su buena interpretación. 

En relación con las cuestiones políticas que se mantienen 
por su grupo en relación con estas propuestas de transferen
cia de competencias, pues estoy de acuerdo con eso, pero 
¿por qué no sigue usted los mecanismos que le permite la 
propia ley, nos enmienda la plana y demuestra que no somos 
personas con capacidad -ni nosotros ni la Comisión Técnica 
Interinsular- de articular ninguna propuesta razonable, co
rrecta, rigurosa y en forma? El artículo 41 de la Ley de 
consells insulares establece que la Comisión Técnica Interin
sular, de acuerdo con la disposición transitoria novena del 
Estatut de Autonomía, es la encargada de proponer al Par
lamento la atribución de competencias a los consells insulares 
sobre las materias del artículo 39. ¿Y a propuesta de quien 
actúa esta Comisión Técnica Interinsular? Pues por propia 
iniciativa, a iniciativa del Govern, a iniciativa de los consells 
insulares y a iniciativa de los grupos parlamentarios y de los 
diputados, en los términos que señala el reglamento a la ley; 
luego está perdiendo usted la ocasión de presentar las pro
puestas alternativas que le convengan a su grupo, han pre
sentado otros proyectos, aquí se han discutido, los hemos 
perfilado con un criterio de consenso y se han aprobado, 
¿por qué no hace eso?, ayúdenos, no pretenda salir simple
mente ahí para decir unas cuestiones que no entiende nadie, 

que no entiende nadie, para decir inexactitudes, como 
también se han dicho por otros grupos, pero esta histo
ria todavía no se ha acabado, continúa, tiene una pro
yección en ponencia y comisión, y ahí aclararemos las 
cosas. 

Yo le brindaría a usted la oportunidad de que hicié
ramos un seminario juntos, no en el sentido eclesiástico, 
no, simplemente en el intelectual, para tratar de orien
tarle en ciertas materias. No crea usted que yo estoy 
tratando de alardear aquí de niño sabio, de persona 
enterada, no, es que cuando se tiene la osadía de salir 
aquí y decir las cosas que se dicen, también los que 
somos atacados tenemos que tener el coraje y la energía 
suficiente para decir con contundencia la realidad de los 
hechos, poner evidencia la inexactitud de sus argumen
tos y que están practicando pura y simplemente una 
maniobra de confusión. 

Por esa razón nosotros no podemos apoyar esa pre
tensión que acompaña a su enmienda, tenemos que 
seguir apoyando el trabajo elaborado por la Comisión 
Técnica Interinsular con el único objetivo de que si hay 
que perfeccionarlo, lo perfeccionamos, y esta cámara, 
como se ha dicho aquí, que es el órgano soberano, en 
el que radica la potestad legislativa, termine articulando 
la ley que sea útil para esta comunidad. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios. 

Acabat el debat, passarem a la votació de l'esmena a 
la totalitat amb text alternatiu, presentada pel Grup 
Parlamentari PSM i EEM, a la proposta de la Comissió 
Tecnica Interinsular d'atribució de competencies als 
consells insulars en materia d'inspecció tecnica de vehi
cIes. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de 
l'esmena, es valen posar drets, per favor? Gracies, po
den seure. 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

5 vots a favor. 51 en contra . 2 abstencions. en conse
qüencia, queda rebutjada l'esmena a la totalitat amb text 
alternatiu. 
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IV.- Debat de les propostes de resolució presentad es a 
l'escrit RGE núm. 1482/93, del Govern de la CA, com a Pla 
de reindustrialització de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, que correspon al 
debat de propostes de resolució presentades pels grups parla
rnentaris a l'escrit 1482, del Govern de la Comunitat, presen
tat com a Pla de reindustrialització de les Illes Balears. Abans 
de comenlfar aquest debat, vull dir que la defensa de les 
propostes es fara per part deis grups que n'han presentades, 
de menor a major, cada intervinent, en nom del grup que ha 
presentat propostes, ten dra. un torn de deu minuts i llavors, 
amb posterioritat, els al tres grups tendran un torn de fixació 
de posició de cinc minuts en relació amb la presentació de 
les propostes fetes per part del grup que les presenta. 

En conseqüencia, correspon en primer lloc comenlfar per 
la proposta de resolució 3133, del Grup Parlamentari PSM 
i EEM. Té la paraula en nom de l'esmentat grup el diputat 
Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El fet que les 
Illes Balears es trobin entre les tres darreres comunitats au
tonomes pel que fa al nivell d 'industrialització, amb una 
perdua en els darrers deu anys de vuií mil llocs de feina, i 
dades com les que indiquen que subsectors industrials, com 
és el del callfat, s'han reduit en un 76% en els darrers deu 
anys, són significatius de quina és la situació que viu la in
dústria de les nostres illes. 

Des del Grup Parlamentari PSM i EEM hem denunciat 
de forma reiterada l'abandonament i la infravaloració que 
s'ha fet sempre des del Govern deIs sectors industrials, ho 
hem denunciat i hem fet pro postes positives per tal de canvi
ar l'enfocament d'aquesta política, tot a'5o des del convenci
ment que manten ir un teixit industrial viu esdevé vital per al 
futur de l'economia de qualsevol país, i del nostre en con
cret, que, com saben perfectament, esta abocat a una especia
lització productiva que, tot i tenir factors positius implica el 
logic ( ... ) d'una excessiva dependencia. 

Defensar, senyores i senyors diputats, la necessitat de 
donar un fort impuls a un sector industrial que pateix greus 
problemes és tenir molt cIar que el futur economic d'aqeust 
país nostre ha de comptar, si volem mantenir el nivell de 
benestar per als nostres ciutadans, amb una posició compe
titiva en el sector turístic, sector principalíssim de l'eco
nomia illenca, pero també amb un desplegament industrial 
que esgoti les possibilitats, les oportunitats, que les Illes te
nim de comptar amb unes indústries competitives. 

Ara més que mai, per tant, quan el sector turístic ha 
arribat al punt d'inflació que exigeix nous enfocaments, quan 
tot sembla que tots som conscients que l'epoca del creixe
ment constant s'ha acabat, quan el concepte de desenvolupa-

ment sostenible s'hi imposa, no ja des de la perspectiva 
ecologica o medio ambiental, sinó també per exigencies 
del propi mercat i per la mateixa por de caure en situa
cions de perilloses sobreofertes que tant de mal fan a les 
polítiques de qualitat, ara més que mai dic que fan falta 
propostes serioses de desenvolupament d'un sector mas
sa temps oblidat o infravalorat; sen se pretenir for'5ar 
ressorts, intentar fer possible el grau d 'industrialització 
que permeten els recursos de que disposam i la seva 
optima aplicació. 

Es tracta en realitat de fer el cas que es mereixen les 
recomanacions que, provinents de l'Europa comunitaria, 
indiquen que els propers anys poden resultar fatals o 
ben al contrari poden oferir optimes situacions per al 
desenvolupament industrial de les zones periferiques de 
l'Europa deIs dotze, depenent de les actuacions, de les 
mesures que es prenguin a partir d'aqeust momento 

Hem de saludar, per tant, com un fet positiu, l'exis
tencia a la fi del Pla de reindustrialització que tant de 
temps fa que reclamam, per molt que en la seva genera
ció s'hagin produit distorsions que forlfosament hem de 
lamentar. No podem deixar de dir, per exemple, que és 
difícilment justificable el fet que s'hagi redactat el pla 
sense tenir en compte la més completa diagnosi sobre el 
sector industrial a les Illes Balears, com és el Llibre 
blanco Vostes saben que aquest diputat que els parla i el 
Grup Parlamentari PSM i EEM som especialment crí
tics en la forma excessivament lleugera que té el Govern 
de les Illes Balears per gastar els doblers públics en 
estudis de justificació més que dubtosa, els quals la 
majoria de vegades resulten d'una rendibilitat prou 
esquifida. En aquest cas s'ha demostrat una vegada més 
com la manca de sincronització del Govern amb eH 
mateix provoca situacions desbaratades, com és que 
arribi el Llibre blane de la indústria pocs mesos després 
de presentar-se el Pla de reindustrialització, que hauria 
d 'haver servit com principal element de diagnosi. 

Com tampoc no podem estalviar-nos de dir, amb un 
lament sincer, que no s'hagi estat capalf des del Govern 
de propiciar el desitjable consens que una empresa, com 
és la de dur a terme un pla de reindustrialització, exi
geix. Consens amb el doble vessant deIs agents economi
cs i socials i deIs grups parlamentaris que en el seu mo
ment no varen dubtar a donar suport al primer pla del 
86, per molt que els seus resultats fossin després més 
que dubtosos. L'oportunitat de trobar aquest consens a 
través de la mesa de dialeg, constituida en aquell mo
ment, avalava qualsevol esfor'5 per part del Govern. 

No obstant aixo, l'oportunitat a donar el protagonis
me a que tenen dret les organitzacions empresarials i 
sindicals, a través de la creació d'una comissió de se
guiment del pla, permetria retrobar les vies de dialeg, a 
la vegada que donaria una major transparencia a la 
gestió del mateix pla per part del Govern. Una comissió 
que, sense tenir cap pretensió de fiscalitzar la situació 
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deIs beneficiaris del pla, fes un seguiment del seu desenvolu
pament i s'esfon;as especialment en valorar l'acollida del 
sector davant cadascuna de les actuacions i, per tant, la vali
desa de les prioritats que en el pla es marquen a l'hora de 
distribuir les partides economiques amb que es compta, així 
com -per que no- amb capacitat per proposar al Govern 
mesures que permetin, previ coneixement i aprovació parla
mentaria, si fa al cas, corregir les deficiencies detectades. 
Corregeixi, per tant, el Govern determinades actituds i sigui 
conscient que aportacions com les de determinat conseller en 
afirmar que els sindicats tenen una actitud chulesca no afe
geix res en absolut al clima de diaIeg necessari per fer front 
a la situació de crisi que patim en aquest moment, i que la 
correcció consisteixi precisament en donar als agents social s 
el just paper que els correspon perque -ho de recordar nova
ment- la sortida de la crisi exigeix una actitud de consens per 
empenyer tots junts el carro. 

Com deia l'articulsita SebastÍ<l Verd en el seu lúcid Indicis 
de la setmana passada -citaré textualment: "El teoric consens 
obtingut se'n pot anar a Liorna si la voluntat de dialeg no és 
sincera. 1 d'aixo, de la manca de sinceritat i de voluntat de 
dialeg, sí que n'hi ha molts, d'indicis, n'hi ha a voler, dissor
tadament". Fins aquí la cita. Que no afegeix, doncs, el Go
vern, llenya al foc del disens, més tost, s'apresti a jugar el 
paper d'afavoridor, de catalitzador de la relació que ha de fer 
possible el clima de dialeg, i un bon comen<;ament en podria 
ser la creació d'aqeusta comissió que proposam al la nostra 
proposta de resolució número 4. 

Un il'lustre diputat menorquí de la primera legislatura va 
introduir una frase destinada a perdurar en la memoria de 
les senyores i deIs senyors diputats, pel que tenia de descrip
tiva respecte de les polítiques subvencionado res poc concre
tades, sense uns criteris clarament establerts, és lila política 
de la sobrassada que penja", deia el Sr. Quim Vivó, que tant 
d'enginy va demostrar en acunyar determinades frases, i 
escenificava convenientment en que consistia aquesta pnkti
ca: qui primer hi arriba en talla un tros, sempre el més gran, 
i tants com hi arriben en tallen, fins que el darrer es troba 
que, tot i el seu esfor<; per arribar-hi, a eH soIs li n 'ha tocat 
el capol!. 

El Sr. Vivó encarnava, no ho dubtin, amb aquesta des
cripció metaforica allo que tantes vegades ha succei't a de
terminades polítiques d'ajut poc concretes, gens delimitad es: 
qui primer arriba, més se n'aprofita, per molt que no es 
tengui cap garantía que qui més ho necessita o tant sois qui 
més profit en podra treure, que és mol tes vegades l'únic 
merit acumulat que el permet ser-ne el primer, la seva pro
ximitat a les cadires envellutades són gairebé sempre sinonim 
de poder. 

Pero la discrecionalitat sol ser la mare de quasi totes les 
polítiques arbitraries, i la inexistencia en el pla presentat pel 
Govern d'uns criteris clarament establerts que assenyalin les 
condicions per poder accedir als beneficis que estableix el 
pla, així com els seus límits, deixa en una situació d'excessi
va indefinició un pla que, tot i tenir com a característica la 

seva horitzontalitat, no pot afegir a aquesta condició ja 
prou ampla la d'una indefinició que permeti a la conse
lleria dictar ordres de desenvolupament del pla al seu 
capritx. 

( ... ) tenim el Parlament, que ha de donar el vist-i
plau a aquests criteris, que els ha de ratificar i establir, 
a més a més, els incentius necessaris per tal que l'bojec
tiu principalíssim del pla sigui el de mantenir, i si fos 
possible augmentar, el nivell d'ocupació a les os tres illes. 
Un país com el nostre, on s'han perdut una mitjana de 
catorze llocs de feina diaris des de setembre del 92 fins 
al dia d'avui, no pot afrontar l'aprovació d'un pla eco
nomic sectorial, com és el de la reindustrialització, sense 
posar a la cap<;alera deIs objectius a aconseguir el del 
manteniment i el de la creació de llocs de feina; no fer
ho de forma explícita seria tant com demostrar una 
actitud poc solidaria cap als autentics derrotats del 
model balear de desenvolupament, els qui han perdut el 
lloc de feina i veuen com cada dia és més difícil mante
nir l'esperan<;a, com deia el mateix articulista Sr. Verd, 
en poder recuperar-lo. 

Aquest és el contingut de la proposta número 2, de 
les que hem presentat. 

Pero si la necessitat de donar prioritat a les actuaci
ons en el sentit que acabam de raonar és una premissa 
necessaria, també és prou important l'eliminació d'allo 
que pot resultar superflu, per innecessari, quan parla m 
d'optimitzar els doblers, els recursos provinents del sec
tor público 

Així proposam la reducció i fins i tot la desaparició 
de determinad es actuacions previstes a la proposta del 
Govern, i ho volem dir ben clar: no ens fiam del bon ús 
que es pugui fer de partides com les destinades a comu
nicació del pla; destinar 50 milions anuals afer publici
tat del pla -1 milió cada setmana- em sembla una pre
tensió tan fora de lloc, tan poc adequada a les circums
tandes que han fet necessari aquest pla que resultaria 
quasi una burla a tots els qui esperen amb vertadera 
expectació la seva posada en funcionament. No m'obli
guin a recordar a les senyores i senyors diputats passades 
intervencions fetes des d'aquesta mateixa tribuna per 
denunciar l'alegria en la utilització deIs doblers públics 
en materia de publicitat innecessaria; cap conselleria 
esta lliure de pecat i les de les arees economiques en te
nen prou exemples perque es posin vermells si n'hem de 
parlar amb detall, i ho podem fer, estam documentats. 

Igualment, proposam retallar la partida destinada a 
suport logístic i fixar-Ia en 15 milions, suprimir la tota
litat de la partida destinada a factors externs, a la qual el 
Govern proposava destinar 61 milions, i deixar la desti
nada a cultura industrial amb 40 milions en tost deIs 100 
proposats inicialment en el pla. Aquestes reduccions 
permetrien, d'altra banda, refor<;ar amb 150 mílions les 
actuacions en materia d'investigació i desenvolupament, 
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i en 118 milions la partida destinada a disseny i qualitat, dos 
elernents cabdals de qualsevol política que pretengui l'aug
ment dels factors de competitivitat i que posi l'emfasi en 
qüestions com són la innovació tecnologica, el disseny i la 
imatge de producció de qualitat, factors tots ells amb un 
dMicit clar a les indústries de les Illes i, a la vegada, elements 
c1aus del canvi que s'hi hauria d'impulsar. 

És aquesta, endemés, una proposta que sintonitza amb el 
contingut del Llibre blane de la indústria i amb els objectius 
del pla estrategic de la competitivitat. 

Proposam igualment condicionar la partida d'infraestruc
tura industrial i instam el Govern a no utilitzar aquests do
blers, aquesta partida, en actuacions de creació de nous polí
gons industrials. És cert -ho hem repetit pro u vegades- que 
les dificultats de creació de noves indústries va lligada en 
part als problemes causats pel preu del sol industrial, no 
obstant aixo, aquesta realitat no pot utilitzar-se com a excusa 
per dur a terme actuacions que més semblen destinades a 
contentar alcaldes de determinat color polític que a resoldre 
els problemes de situació i trasllat d'empreses industrials. 

El punt 7 de la nostra proposta conté una equivocació, 
Sr. President, en la redacció. Instam el Govern a presentar 
una comunicació al Parlament en materia de política firal, 
un deIs buits més notables d'aqeusta comunitat i que ha dut, 
com a conseqüencia, el manteniment d'unes actuacions basa
des molt més en la improvisació que en l'existencia d'una 
política ben determinada. Quí ha marcat la política firal a 
aquesta comunitat no ha estat la Conselleria de Comer<; i 
Indústria, no han estat tan soIs els sectors economics amb les 
seves demandes, s'ha fet la política d'impulsar un organisme 
tan controvertit com fou Ifebal, avui sortadament en via de 
liquidació definitiva -al cel sia-, el qual, amb la seva política 
de tempteig, ha acumulat en la seva historia un percentatge 
de fracassos notables i que, atesa la seva nuHa incidencia en 
la realitat economica, seria un element despreciable, és a dir, 
ignorable, si no fos per la utilització poc raonable que ha fet 
deIs doblers públics. I és necessaria una política firal, pero 
tenir política en una materia és precisament tot el contrari 
de la improvisació a que hem assistit. 

Proposam, senyores i senyors diputats, donar prioritat a 
la creació d'empreses d'un futur claríssim com són les rela
cionades amb la gestió i manteniment del medí natural i les 
destinades a promoure el reciclatge. Hauria de ser aquest un 
objectiu estrategic de primeríssim ordre per al Govern, les 
proves de l'interes del qual són l'esclat d'aqeust tipus d'em
preses arran de l'Europa comunitaria. La qualitat deIs pro
ductes manufacturats a les Illes Balears ha de ser un element 
primordial per tal que aquests resultin competitius; l'exis
tencia d'un segell diferenciador deIs productes de qualitat 
que aquí s'elaborin va lligat al desenvolupament deIs labora
toris de control de qualitat que proposam impulsar, així com 
a la recerca i al desenvolupament, i és evident que aquests 
objectius s'han d'afrontar des d'actituds de col·laboració 
entre les diferents indústries i l'administració, si no, per 
separat, podrien resultar poc efectius; d'exemples, en tenim 

--

prou com perque no es necessitin massa arguments per 
defensar-ho. 

Dues qüestions per finalitzar -i acab, Sr. President. El 
procés d'internacionalització de les empreses de les Illes 
ha d'esdevenir vital per fer front als reptes de futur. La 
recomanació de les autoritats de l'Europa deIs dotze són 
clares, sense el suport que poden representar els acords 
de col·laboració entre les empreses situades a la perife
ria d'Europa i les més fortes, situades a les regions 
motor de l'Europa comunitaria, sense aquests acords, la 
supervivencia ha de ser difícil. I aquest procés de recer
ca d'acords de coHaboració conjunta no pot ser fruit 
d'actuacions puntuals, és necessari fomentar-lo des de 
l'Administració, com ja es fa a altres comunitats a través 
de la informació constant i de la posada en contacte 
d'empreses entre si. 

Dedicar un esfor<; gran a la formació- continua esde
venint vital per a encara el futur amb possibilitats, elimi
nar actuacions poc rendibles, i tots sabem de cursos i 
cursets perfectament prescindibles, sabem que hi ha 
hagut una inflació de cursos suposadament de formació 
que no han tingut, ni l'acollida ni el rendiment necessa
ri, ni l'acceptació necessaria per part deIs sectors, pero 
es tracta de fer després precisament tot el contrari: 
potenciar aquells que realment responen a la demanda 
social existent, i n 'hi ha. 

Senyores i senyors diputats, les propostes de resolu
ció presentad es pel PSM i EEM pretenen, com han 
pogut comprovar, millorar un pla que hem reclamat 
reiteradament, suplir-ne els deficits, complementar-lo 
amb actuacions colaterals que li han de donar més efec
tivitat, i ho hem fet des de l'actitud clara d'estar dispo
sats a aportar en positiu quelcom més que les crítiques 
a unes actuacions del Govern que sempre ens han sem
blat insuficients. Conscients que no hi ha prou amb 
lamentar el creixement de l'atur i el de la crisi a molts 
sectors, sabem positivament que les sortides hauran de 
ser fruit del compromís, un compromís que hem volgut 
propiciar des d'unes propostes constructives, i entenem 
que perfectament assumibles per tota la cambra. Així 
sigui. Gracies, Sr. President. 

(L'Hble. Sr. Viee-president primer substitueix el Molt 
Hble. Sr. Presiden! en la direeció del debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Grups que vulguin intervenir per 
fixar la seva posició? Pel Grup MIXT, té la paraula el 
Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyors i senyors diputats. Sr. 
Orfila, després de l'encesa defensa que voste ha fet 
d'aqeustes propostes de resolució, passarem, si el temps 
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ho permet, a fer una an<Hisi de cada una d'elles, i li puc 
avan~ar que, per part del Grup Parlamentari MIXT o per 
part de part del Grup Parlamentari MIXT, no hi haura una 
posició negativa a cap d'aquestes propostes, ara bé, la posició 
que es manté respecte d'aquestes no sera favorable a totes, 
la qual cosa vol dir que a moltes d'elles el vot sera d'absten
ció, ja tractaré de fer-ne una explicació de per que. 

Pel que fa al punt primer, crec que el fet que no s'hagi 
produit o no s'hagi arribat a aquest acord consensuat entre 
els agents economics i socials amb el Govern, bé, vull dir 
que aixo és un exemple de la falta d'enteniment que hi ha en 
aquests moments d'una forma generalitzada a molts deIs 
temes, en els quals haurien d'arribar a acords els agents eco
nomics i socials amb el Govern de la Comunitat, en aquest 
cas, i en altres casos amb el Govern de l'Estat, amb el qual 
tampoc no hi ha acord. Estam embarcats en una situació, i 
amb a~o coincidesc amb l'eix que voste ha plantejat a la seva 
intervenció, realment de la qual jo no diria delicada, sinó que 
en aquests moments diria que ja hem entrat en una espiral de 
catastrofe total i absoluta a molts deIs temes. 

En aquest sentit, que no s'hagi arribat a un acord, la veri
tat és que no arranja res que el Parlament faci una resolució 
en la qual digui que ho lamenta, vull dir que no s'ha arribat 
a un acord i, com tantes altres vegades, es veu que no s'arri
ba a acords en aquestes materies. 

Per tant, en aquest tema ens abstindrem, perque no creim 
que tingui una importancia decisiva el fet que el Parlament 
ho lamenti, vull dir que el Parlament jo crec que esta per 
pronunciar-se en altres qüestions on sí que hi ha més mate
ria, més substancia, en altres resolucions que aquí s'han 
plantejat. 

Pel que fa al punt segon, sense acabar d'estar ni a favor 
ni en contra del plantejament que s'hi fa, de totes formes 
creim que el termini d'un mes és un termini realment breu, 
i en aquest sentit també el nostre vot sera d'abstenció. 

Que té a veure que no s'hagi tret el Llibre blane amb el 
Pla de reindustrialització? Normalment els llibres blancs, bé, 
voste ens en podrcl dir una altra cosa, pero els llibres blancs 
normalment recullen qüestions en temps passat, és a dir, 
actuacions que s'ha dut en materia d'indústria, i el pla és en 
temps futur, un pla es fa per a temps futur. Evidentment, 
que no tinguem una cosa no vol dir que no es pugui fer 
l'altra. Per tant, també el nostre vot sera d'abstenció en 
aquest caso 

Constituir una comissió de seguiment. Bé, jo crec que es 
pot perfectament fer aquest seguiment des del propi Parla
ment amb les preguntes que siguin necessaries al Govern i 
amb l'actuació parlamentaria del dia a dia, i cree que si no 
han arribat a un acord els agents socials i economics, com 
han de formar una comissió de seguiment, si no han arribat 
a 1 primordial, que és arribar a un acord?, quin sentit té que 
els mateixos agents que no han arribat a un acord després 
facin una comissió per fer un seguiment? Em sembla que 

aixo és contradictori amb el que es formula en el pUnt 
primer. 

Aquestes quantitats -supnmlr, reduir o bé afegir-, 
se'ns fa difícil en aquest moment dir si són encertades 
o no, les quantitats que vostes plantegen, a la millor des 
del seu punt de vista és així, pero podria ser que fossin 
unes altres, la veritat és que no necessariament han de 
ser aquestes, també es produira un vot d'abstenció en 
aquest punt cínque. 

AIs punts 6, 7, 8 i ·9, el nostre vot sera favorable, 
entenem que fer més polígons industrials en un mo
ment en que hi ha un excés de sol industrial, invertir 
més doblers en a~o, en tot cas seria acabar aquells polí
gons industrial s que estan iniciats, pero no iniciar-ne de 
nous, amb a~o estaríem d'acord en principi, en no 
invertir doblers en la creació de nous polígons industri
als. 

Quant a remetre una comunicació al Parlament en el 
termini de tres mesos per discutir aquesta política gene
ral de reindustrialització, ens sembla bé que se'n pugui 
fer un debat com a continuItat del que ja s'ha iniciat 
ara. 

Quant a la creació d'empreses relacionades amb el 
manteniment del medi ambient i amb el recic1atge, amb 
a~o estam totalment i absolutament d'acord, així com 
amb crear i desenvolupar laboratoris de control de la 
qualitat, també amb donar prioritat a projectes de con
junts d'empreses, creim que té més viabilitat quan són 
diverses les empreses les que presenten una proposta 
que quan ho fa una empresa tota sola, excepte que tin
guem una valoració molt bona de la realitat d'aqeusta 
empresa. 

Al punt 10 ens abstindrem. 

Al punt 11, estam completament d'acord que s'es
tableixi un sistema de compensació en el transport de 
mercaderies, ja hi ha hagut diferents pronunciaments en 
aquesta cambra sobre aquesta qüestió. 

També li direm que sí al punt 12. Creim que és 
important que es potencii'n els coneixements i les rela
cions amb el món deis sectors industrials europeus, i 
crec que per a aixo tenim un mitja, que és aquest Cen
tre de Documentació Europea, i que es pot potenciar 
aquesta labor d'informació, hi estam totalment d'acord. 

AIs punts 13 i 14 ens abstindrem. 

AIs punts 15 i 16 els donarem el nostre suport. 
Creim que assessorar aquelles empreses que puguin po
tenciar l'estalvi energetic és fonamental. És curiós que, 
malgrat estiguem en una situació -en dirÍem- de reces
sió i de crisi profunda, per una altra banda l'estalvi 
energetic no es nota, i moltes vegades és un element 
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fonamental quant a rendiment d'aquestes empreses i quant 
que afecta a la situació economica de les propies empreses. 
per tant, creim que és fonamental, hi estam d'acord i li do
narem el nostre suporto 

Per últim, intentar estirar doblers cap a aquesta comunitat 
i cap a la indústria d'aqeusta comunitat a través d'aquest 
acord nacional sobre formació continua, també hi esta m 
d'acord, perque és obvi que no podem en aquest moment 
rebutjar aconseguir majors ingressos per poder fer unes des
peses que són totalment interessants. Per aixo, al punt 16 
també els donarem el nostre suporto Moltes gr:kies, Sr. Pre
sident, per la seva benevolencia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Per fixar posició, pel Grup Parla
mentari SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Cree que, efec
tivament, estam totalment desindustrialitzats, perque el fet 
deIs diputats que hi hagi aquí, que són molt pocs, i l'atenció 
que hi presten molts d'ells demostra que efectivament fa falta 
un gran impuls industrialitzador a la nostra comunitat auto
noma. 

Fixarem la posició, per part del nostre grup parlamentari, 
en aquest torn, la qual sera a favor, perque creim que aquest 
conjunt d'esmenes millora d'una manera bastant positiva 
aquest pla. 

Aquestes setze propostes de resolució que presenta el 
Grup Parlamentari PSM i EEM les podríem separar en dos 
tipus: dues són unes constatacions -ens referim a la primera 
i a la tercera-, i les altres catorze són unes propostes d'ini
ciativa per part del Govern perque actul a diferents aspec
tes, a diferents materies de distint caire. 

És cert, i és de lamentar, és de lamentar que, al Pla de 
reindustrialització, el Govern -el conseller- no hi hagi estat 
capa~ d'arribar a un consens, és de lamentar, i és de lamen
tar perque aquest consens social era possible perque les 
posicions deIs agents economics i socials estaven bastant 
apropades, i és de lamentar que s'hagi estat incapa~ políti
cament de poder arribar a un consens, i la manca d'aqeust 
consens influira d 'una manera decisiva en el desenrotllament 
d'aqeust pla. La manca d'aqeust consens fa que aquest pla 
neixi d 'una manera defectuosa, fa que aquest pla neixi amb 
una tara. 

A pesar que s'ha tengut bastant de temps per redactar 
aquest Pla de reindustrialització, la veritat és que l'estudi que 
se'ns ha presentat té bastants mancances. L'estudi inicial és 
un estudi parcial, és un estudi limitat i, fins i tot, a vegades, 
S'utilitzen frase i eslogans del Partit Popular. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Valenciano, li pregaria que utilitzas el torn a 
favor o en contra. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Estic utilitzant el torn a favor, Sr. President, perque 
precisament aquests són els motius que fan que el Grup 
Parlamentari PSM i EEM hagi presentat setze propostes 
de resolució a aquest pla i que el nostre hi hagi presen
tat una esmena a la totalitat. 

Les propostes de resolució que ha presentat el Grup 
Parlamentari PSM i EEM esta n en bastant concordan~a 
amb l'única proposta de resolució que ha presentat el 
nostre grup parlamentario Tal vegada, si el Sr. Orfila em 
permet una expressió, ells han iniciat un camí i nosal
tres hem anat una mica més enfora. Les seves propostes 
tal vega da són una mica més tebies que les nostres 
perque nosaltres proposam un canvi encara molt més 
radical que el que proposen vostes. Pero així i tot estam 
en la mateixa línia, així i tot estam en el mateix camí, 
estam en el camí d'eliminar despeses superflues, d'eli
minar 150 milions de propaganda que no serviran abso
lutament per res; la conselleria té un cens industrial, els 
poden enviar cartes directament, el cost deIs segells és 
molt més barat, per a que necessitam 150 milions de 
propaganda? Estam d'acord amb suprimir els estudis 
innecessaris, amb suprimir els estudis prevists, 75 mili
ons en aquest Pla de reindustrialització, estudis que són 
innecessaris, fins i tot, recollint les paraules del conseller 
Sr. Reus quan dia 10 de novembre a la Comissió d'Hi
senda deia: liJo me'n ric deIs estudis que fan a Mallorca 
i a Balears, perque no serveixen per res ". N osaltres 
tampoc no estam d'acord amb aixo, el Llibre blanc 
serve ix per a qualque cosa, efectivament, el Llibre blanc 
serveix per a qualque cosa, pero hi ha estudis que són 
innecessaris, que no serveix absolutament per res. 

Per tant, donam suport a totes aquestes esmenes, que 
tendeixen a suprimir accions que són absolutament 
superflues, que no van dirigides directament a les nos
tres indústries. També donam suport a les iniciatives que 
intenten que els productes industrials d'aquestes ilIes 
milIorin en qualitat, em referesc a les propostes de reso
lució, per exemple a les números 5, 9, 10 i d'altres que 
ha detallat el Sr. Orfila, perque globalment aquestes 
propostes de resolució omplen les mancances que té 
aquest Pla de reindustrialització, que és un pla fet amb 
presses, no té en compte la necessitat imperiosa, que 
demanen tots els sectors, de laboratoris de qualitat, no 
té en compte la necessitat de les relacions interindustri
als. 

En definitiva, Sr. President, senyors diputats, nosal
tres creim que, sense ser aquestes propostes de resolució 
tota la nostra política que duríem a terme, sí que estan 
en el mateix camÍ. Per tant, el nostre grup parlamentari 
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donara suport a quinze de les setze propostes de resolució, 
i a la resolució número 11 ens abstendrem. Gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Pel Grup PP-UM, Sr. Pons, té la 
paraula. 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors dipu
tats . Quant a aquestes propostes de resolució presentad es pel 
Grup PSM i EEM, volem fixar la posició. 

A la primera d'aqeustes propostes, si el Sr. Orfila accep
tés afegir a la proposta: "a pesar deis esfon;os de negociació 
de totes les parts" , també li donarÍem suporto 

A la número 2, no l'hi donarem perque la Conselleria de 
Comer<r i Indústria establira criteris, com ja ve fent, a tots 
els programes que administra, a mesura que aquests es posin 
en marxa. 

A la pro posta número 3, tampoc no podrem donar-li su
port perque la Conselleria de Comer<r i Indústria va comptar 
amb el diagnostic del Llibre blanc de la indústria a nivell 
d'esborrrany, la qual cosa explica la practica coincidencia 
entre els dos documents, que siguin practicament iguals. 

A la pro posta número 4, tampoc no podrem donar-li su
port perque ja esta constituIda la mesa de diaIeg de la in
dústria, alla on es poden examinar aquest i altres temes. 

A la número 5, tampoc no l'hi podrem donar perque ja 
hi ha una nova redistribució del pressupost, que sorgeix 
precisament d'un acord de la mesa de dialeg i que queda 
incorporada al pla amb una pro posta de resolució del nostre 
grupo 

A la número 6, tampoc no li donarem suport, per part del 
nostre grup, perque el Pla de reindustrialització no pro posa 
la creació de nous polígons industrials, tan soIs el trasllat 
d'empreses a polígono Per una altra part, la Conselleria de 
Comer<r i Indústria sí que acabara les accions iniciades a 
través de Foment Industrial de crear una bossa de sol indus
trial per garantir-n e una oferta. 

La proposta número 7 l'acceptam. 

La número 8 també, perque realment ja es fa en aquest 
sentit. 

La número 9 també, perque la Conselleria de Comer~ i 
Indústria té una gran experiencia en aquest ti pus d'accions. 

A la número 10, no l'hi podrem donar perque s'ha inten
tat la creació de segells de qualitat, i no és un instrument 

adequat per promoure una imatge generica deIs produc
tes de Balears. 

A la número 11, sí, el Govern ho fara. 

A la número 12, sí, perque ja ho fa. 

A la 13, la Conselleria de Comer<r i Indústria coordi
na l'actuació de tots els organs que en depenen per 
augmentar l'eficacia de totes les seves actuacions. 

A la 14, no, perque la Conselleria de Comen; i In
dústria ha decidit que les prioritats s'establiran entre els 
projectes que es presentin en funció deis criteris a que 
abans hem fet referencia, no entre sectors, que és el que 
regularment demanen, nosaltres ho volem fer més horit
zontal, i a<ro es a causa que la naturalesa deIs problemes 
que afecten els diferents sectors és bastant homogenia 
i l'amplitud de les mesures que es plantegen en el Pla 
són suficientment amplíes per donar-hi cabuda a tots els 
sectors. 

A la número 15, sí, ja es contempla en el Pla. 

A la número 16 també, perque el Govern, evi
dentment, sol·licitara del Govern central la conveniencia 
d'iniciar aquestes negociacions. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. 

Passam a la proposta de resolució número 3135, 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. Té la 
paraula, pel grup presentant, el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup 
Parlamentari SOCIALISTA ha presentat una única 
proposta de resolució, que és una pro posta de resolució 
alternativa, radicalment distinta al Pla de reindustrialit
zació que ens ha proposat el Govern. 

El fet de presentar una alternativa oposada a la del 
Govern esta fonamentat, com els demostraré al llarg 
d'aquesta intervenció, que la proposta del Govern no 
respon a les necessitats actuals de les nostres indústries, 
i si no, senyors diputats, fixin-s'hi vostes. 

Document de la Caeb, Pla de reindustrialització de 
les Illes Balears, propostes empresarials. Inicia el docu
ment: "En la pasada reunión con el conseller de Indus
tria Caeb se comprometió a realizar una serie de propu
estas concretas sobre los siguientes puntos: Primero, sec
tores", primera conc1usió a que arriben, "necesitados de 
laboratorios de control de calidad e investigación "; els 
sona, a vostes, a Pla de reindustrialització? Segundo: 
formas de realizar sellos de calidad en cada uno de los 

c 
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subsectores industriales 11. DeIs tres primers punts dos fan 
referencia a la importancia que té la qualitat del producte. 

Pero continuam, en parlar del sector del cal'Sat, que opi
nen del sector del cal'Sat? Es considera important establir 
ajudes a les empreses per reduir els importants costos que 
suposa sotmetre's a les auditories de qualitat, necessaria per 
aconseguir l'homologació, la certificació, deIs seus productes. 
Que diu el sector de fabricants de material s de construcció? 
Al mateix document, aquest sector hi afirma que és molt 
necessari un laboratori central, ja que per fabricar distints 
materials s'exigeixen una serie de controls, l'exigencia esta 
que determinades empreses han d'experimentar i realitzar 
una serie d'assatjos a la propia fabrica, amb el consegüent 
increment de costos. Sector de curtit, que opina? Que és 
molt important disposar d'un laboratori per realitzar-hi pro
ves; en l'actualitat, es realitzen a Sinescop, Inca, que depen 
de la Comunitat Autonoma valenciana, per si vostes no ho 
saben, no depen del Govern de la Comunitat Autonoma, el 
paguen els de Valencia, i també demanem que es doni un 
suport a aquest institut. Sector de bijuteria, que es doni su
port a l'Institut Tecnologic de Bijuteria. Sector de fusta i 
moble, que és molt necessari un centre d'homologació o 
laboratorio 1 aixÍ els podria dir del sector del metall, etc. Tots 
els sectors, en aquest mateix document de la Caeb, demanen 
qualitat, qualitat i qualitat. 

PodrÍem continuar, senyors diputats, amb altres sectors, 
pero jo crec que l'aposta de l'empresariat és ben clara: hem 
de competir amb qualitat, hem de competir amb qualitat, i 
les nostres indústries, si volen tenir futur, no poden competir 
de cap manera amb ma d'obra barata. Per tant, la comerci
alització, senyors diputats, en aquest document del sector 
empresarial, ni tan soIs hi existeix, queda en darrer terme. 

Que és el més important, sen yo res i senyors diputats? El 
més important és el que es posa de relleu amb la importan
cia que té la tecnologia, i aquesta importancia de la tecnolo
gia queda reflectida en el propi Pla de reindustrialització que 
presenta el Govern, perque el Govern, en el primer volum, 
hi fa un diagnostic deIs sectors, i en aquest diagnostic es fa 
una enquesta als empresaris -o dirigents d'empreses- on hi ha 
dues preguntes que jo em permetré assenyalar-Ios perque 
són claus importants: Primera pregunta: Importancia de la 
tecnologia en el procés de producció (pregunta 6.1), segona 
pregunta (7.1): Previsió de la inversió en tecnologia per part 
del sector. 

Resultat d'aqeusta enquesta -fixin-s'hi bé. Sector del cal
~at: el 76% opinen que la tecnologia és molt important, que 
té una importancia molt alta, quina previsió tenen d'invertir
hi? Alta -si ho volen comprovar, és a la pagina 30. Sector de 
la bijuteria: importancia que opinen que té la tecnologia, el 
77% opina que la tecnologia té una importancia molt alta; 
previsions que tenen d'invertir en tecnologia, alta. Sector de 
~onfecció i textil: el 100% opina que la tecnologia és molt 
Important; la previsió d'inversió, alta. Sector de pell: el 505 
Considera que és molt important; previsions d'invresions en 
tecnologia, altes. Fusta i mobles: el 100% considera que és 

molt important la tecnologia; previsió d'inversió per 
part d'aqeust sector, alta. La nautica: el 66% considera 
que és molt important. 1 aixÍ els podria continuar lle
gint, tots els sectors consideren que la inversió en tecno
logia és important i que ells estan disposats a invertir en 
aquesta materia per millorar la situació de les seves 
empreses. 

És curiós que en aquest mateix Pla de reindustrialit
zació i en aquesta mateixa enquesta, quan es parla de 
comercialització, els resultats siguin els següents, se'ls 
demana si estan disposats a compartir una xarxa de 
vendes amb altres empreses. Resultat de l'enquesta -no 
el dic jo, el diu el Pla de reindustrialització en el tom 
primer: Call5at, possibilitat de compartir una xarxa, el 
76% ho considera negatiu. Bijuteria, el 77% ho conside
ra negatiu. Textil, el 90% ho considera negatiu. Pell, el 
80% ho considera negatiu. 1 aixÍ els puc desgranar tots 
els sectors, un rera l'altre. 

Per tant, senyores i senyors diputats, quin pla aprova
rem avui aquí?, quin es són les necessitats deIs sectors? 
Millorar qualitat, millorar tecnologia. Qui parla de co
mercialització?, on és la necessitat de comercialització 
en aquests estudis? Evidentment que és necessaria, pero 
no en la quantia ni amb la importancia de 2.000 milions 
de pessetes que hi vol invertir el Govern, perque les 
partides de tecnologia, si vostt~s les cerquen, no les tro
baran d'una manera clara, el que sí trobaran d'una 
manera clara són 2.000 milions de 5.000 milions en 
comercialització. 

Nosaltres consideram, senyors diputats, que el que és 
realment important és millorar la qualitat, i per millorar 
la qualitat hem d'invertir en tecnologia. Per tant, aquest 
pla, Sr. Conseller, és un pla contra natura. Per tant, la 
proposta de resolució que presenta el Grup Parlamentari 
SOCIALISTA és una pro posta que esta feta a mida per 
a la nostra indústria. És un pla al qual volem que es 
pugui acollir tothom i que estigui en consonancia amb 
les necessitats que té el nostre sector. És un pla en el 
qual volem que es prevegi que no hi hagi discriminaci
ons, que tothom pugui accedir a les subvencions, tot
hom, no els primers, no els primers que se'n temen, tots, 
i que tots tenguin el mateix tracte, perque, amb aixo, el 
que pretenem és posar en marxa un sector industrial 
que tengui futur. 

Aquest Pla, per acabar, senyors diputats, s'ha de 
posar en marxa d'una forma immediata, s'ha de posar 
en marxa immediatament, pero no només s'ha de posar 
en marxa immediatament, s'ha d'invertir molt més im
mediatament dins el 94 que en el 95 i que en el 96, 
perque als anys 95 i 96 la situació economica canviara, 
és ara quan fa falta invertir. En aquest sentit, el nostre 
grup proposa que deIs 5.000 milions s'inverteixin 3.000 
l'any que ve, perque és quan realment fa falta per a les 
nostres indústries, que el 60% de les inversions es faci 
l'any 94. 
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Jo crec, senyors diputats, que vostes, els pocs que són 
aquí, haurien de sospesar també el que votaran. Fa cinc anys 
aquest mate ix diputat, a una interpeHació, va dir al Sr. Mo
rey que seria el fosser de l'agricultura, fa cinc anys ho vaig 
dir, en aquest moment l'agricultura es troba en una situació 
residual completament. Si vostes avui donen suport al Pla 
que presenta el Govern, d'aquí a cinc anys la indústria, 
desgraciadament, també sera un sector residual. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Valenciano. Grups que volen fixar la posició? 
Un moment, Sr. Peralta; esperi un moment, Sr. Peralta. Té 
la paraula el conseller Sr. Triay. 

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

Gnlcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
portaveu del Grup Parlamentari SOCIALISTA, en primer 
lloc li diré que ens ha sorpres que, després de sis o set mesos 
de redactar-se aquest Pla de reindustrialització per part del 
Govern i de ser presentat al Parlament en el seu dia, hagin 
presentat vostes no sé si és un pla alternatiu o si és una 
esmena a la totalitat, com voste ha dit, pero, en qualsevol 
cas, entenc que ho haguessin pogut fer vostes amb més seri
ositat, si de veritat volien presentar un pla alternatiu al que 
el Govern ha fet, han tingut pro u temps per fer-Io. 

Voste, a la seva intervenció d'avui aquí, diu -i convida els 
senyors diputats- que, si donen suport a aquest Pla de rein
dustrialització, considera que sera un pla que no servira 
enlloc i que no servira per aclarir la problematica de les 
nostres illes. Sr. portaveu, aquest pla es va fer amb rigor; es 
van fer els darrers meso s de l'any 92 unes enquestes a nivell 
d'empresaris, aproximadament unes cent, a empresaris, a ge
rents, a quadres intermedis d'empreses de les nostres illes, 
i miri per on, efectivament, van dir quins punts consideraven 
febles i quins eren els punts amb els quals aquestes illes esta
ven en condicions de competir. 

Comenci a apuntar vostes quins eren els punts febles, per 
cert, tots depenen de l' Administració central: una forta pres
sió fiscal; una falta de flexibilitat laboral, d'aixo ara sentim 
un resso que els darrers dies hi haura possibilitat d'arribar a 
un acord; un marc laboral que no contempla l'estacionalitat 
de les nostres empreses, especialment de les de moda, cal~at, 
textil; uns alts tipus d'interes que, com voste sap, estan sobre 
el doble deIs de la mitjana europea; una cotització de la 
pes seta que estava sobre el vint i llarg per cent, i per tant, 
difícilment podíem competir les empreses amb el 20% 
d'una pesseta sobredimensionada i que no era la real en 
aquell moment; i un altre tema que tampoc no és nostre, que 
era el tema del transport i deIs nolits. 

Aquests eren els punts febles que els empresaris d'aques
tes illes deien a l'enquesta. I que hi deien? Deien que la 
Comunitat Autonoma sí que podia actuar en altres temes, 
nosaltres tenim molt clar que hi podem actuar, i que són: 

infraestructura industrial, formació, assessorament, 
1+ D, foment financer, etc. A~o és de veritat la realitat 
de les enquestes que es va fer a l'empresariat d'aquestes 
illes. Per tanto una vegada fet el diagnostic de que hi feia 
falta, el Pla de reindustrialització; i crec que amb un 
encert, que a voste li agradara o no, pero a la primera 
taula de negociació, on hi havia empresaris i sindicats, 
es va arribar a un acord, i es va arribar a un acord de 
distribució pressupostaria; per tant, devien estar d'acord 
amb aquesta distribució. 

Pero és que a vegades les paraules, i no les dic jo ... 
Voste va ser a una taula rodona -tenc aquí la revista 
Ona-, on eren presents, i on van ser presents un repre
sentant de la Caeb, un representant deIs sindicats -el Sr. 
Belarda, d'Ugt-, voste i un servidor. I quan em parlava 
del tema de comercialització ... , bé, escolti, els sindicats 
diuen aquí clara i taxativament que la gran mancan~a 
a les nostres indústries, precisament, és el tema de la 
comercialització deIs nostres productes, o sigui, que no 
ho deia jo, ho deien també els sindicats, i voste, entre 
altres coses, deia que el Pla era necessari, que ja el veu
ríem quan el presentéssim, etc. 

Pero la gran mancan~a que l'empresariat té en 
aquest moment a les nostres illes era el tema de la co
mercialització. Per tant, nosaltres, crec que encertada
ment, hem fet el que la majoria de la societat demanava, 
i per tant, hem presentat les xifres que en aquells mo
ments a les enquestes es van demanar i que, després 
d'un diagnostic a nivell general, nosaltres hem adoptat. 

Vostes presenten -no sé si dir-li-ho- en aquestes qua
tre fulles un pla alternatiu, jo crec que no, si a¡;o és un 
pla alternatiu, en que no hi ha un diagnostic de la situa
ció, m'agradaria saber com vostes han arribat a aquesta 
conclusió. Pero el més trist del que vostes presenten 
avui és que en alguns deIs seus paragrafs han afusellat 
el Pla, han afusellat literalment el Pla. L'única cosa que 
hi ha a recalcar en aquest projecte alternatiu, que passen 
vostes deIs 1.000 milions de comercialització a investi
gació, a tema que vostes creuen prioritari, i en canvi, 
com li deia ja abans, en normalització i homologació de 
productes, hi afusellen el que deim a la pagina 250, 
textualment; a disseny i qualitat, hi afusellen textualment 
el que deim a la pagina 232; a formació, tot el que nos
altres hi posam a tota la pagina 215; a assessorament 
d'empreses, hi afusellen totalment el que deim a la pagi
na 222. Escoltin, el que no han fet vostes és presentar 
un pla alternatiu aquí, vostes l'únic que han fet és dir: 
esmenam la plana al conseller, baratam 2.000 milions 
d'un tema i els posam a l'aItre. 

Em perdoni, Sr. portaveu del Grup SOCIALISTA, i 
em cregui que, de la mateixa manera que a les pro postes 
de resolució que el PSM i EEM ha presentat, a algunes 
del les quals donara suport el grup que dóna suport al 
Govern, nosaltres, i aquesta és la proposta que deman a 
les senyores i als senyors diputats, difícilment hi po
drem donar una aprovació; li ho he dit abans: jo ni tan 
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soIs la don com una proposta alternativa, sinó que la don 
com un fullet que vostes han anat fent, han copiat el que els 
ha convingut del nostres pla i únicament han canviat dues 
partid es de tot el que hi havia. 

Per acabar, que també és important, a vostes ac;o no els 
sol agradar, pero jo sí que ho he de dir, que en els pressu
postos general s de l'Estat per al 1994, que tampoc no és 
nostre, sinó que ac;o ve del Ministeri d 'Economia d 'Hisenda, 
míri vos te per on, quina és la incidencia i quina és la sensi
bilitat que tenen vostes per la indústria, no per la d'aquí, 
sinó per tota la indústria a nivell general, de vint i busques 
de bilions de pessetes, vostes hi dediquen el 0'7%, el 0'7%; 
i ens volen venir aquí vostes a donar llic;ons de suport a la 
petita i mitjana empresa? 

Per tant, en nom del Govern, jo instaria les senyors i 
senyors diputats, que rebutgessin aquesta -diguem-ne- alter
nativa de proposta alternativa i que continuassin donant 
suport a les propostes de resolució del PP-UM i a les que -i 
he de donar les gracies al Grup Parlamentari PSM i EEM
crec que milloren el projecte. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gnkies, Sr. President. Sr. Conseller, jo crec que seria 
hora que es comenc;as a témer de les coses, perque, és cIar, 
no té quatre o cinc fulles, en té dotze. Veiam el Pla. Voste 
diu que hi ha coses que estan exactament igual, hi ha dues 
coses que estan igual, l'únic que s'hi ha incrementat és la 
quantia, jo li diré quines són, no totes, sinó només dos pro
grames: normalítzació i homologació, amb un increment 
important de pressupost; formació, amb un increment im
portant de pressupost. 

La introducció, m'agradaria que em digués d'on esta 
copiada. EIs objectius de la nova política industrial, m'agra
daria que hem digués d'on estan copiats; des de quan el seu 
primer objectiu ha estat una major introducció de les noves 
tecnologies a les empreses? Enlloc, del Govern sí que ho ha 
estat, i ja en parlarem, pero les que voste presenta aquí és: 
res per a tecnologia, 2.000 per a comercialització. Aixo és el 
que voste presenta avui aquí. 

Programes. Els hi hem disminult alguns programes a 
zero, i hi hem increment d'altres. 

Des de quan voste ha previst foment.d'indústries de reci
clatge, per exemple? 

Jo crec, Sr. Conseller, que s'hauria de comenc;ar a témer, 
i s'hauria de comen~ar a témer primerament de la distribu
ció, de la qual vos te ve aquí i ens diu que és consensuada. 
Jo li ha diré, Sr. ConselIer, perque s'hauria de comenc;ar a 
témer de les coses, nosaltres també ens varem reunir amb la 

Caeb i amb la Pimem després de vostes. El seu director 
general -supos que ho sabia voste- només volía que es 
reunissin amb el Grup Parlamentari PP-UM, i ells varen 
voler reunir-se amb tothom, jo li ho dic perque ho sapi
ga i se'n temi. 1 que varen opinar de la proposta que 
feia voste? Jo li ho diré, la tenc apuntada, paraules 
textuals, i hi havia testimonis, diputats d'aquesta cambra 
d'altres grups parlamentaris: 40 milions a cultura indus
trial, ho consideram innecessari; 900 milions a infraes
tructura industrial, ho consideram bastant innecessari; 
formació, ha de ser incrementada, nosaltres l'hem incre
mentada, vos tes tenien un programa de formació que 
nosaltres no hem canviat perque hem cregut que s'ha de 
potenciar més, és que jo no he dit en cap moment que 
tot el Pla de reindustrialització estigués malament, el 
que he dit que prioritariament l'objectiu seu és comerci
alització, el nostre objectiu és tecnologia, aixo sí, ara, hi 
ha programes residuals que, evidentment, són igual s on 
hem incrementat la quantia, nosaltres solem recollir el 
que és bo i tirar el que és dolent. 

Assessorament, l'han deixat igual. Disseny i qualitat, 
l'hem incrementat bastant, amb 1 + D que hem fet un 
gran apartat que és noves tecnologies més 1 + D on 
esta tot junt, 2.000 milions de pessetes. Quants en pre
veu voste per tecnologia? No els trabaran enIloc, se
nyors diputats, ni un, no en trabaran cap de concret, cap 
ni un, ara, ac;o sí, el conseller ha de dit qualque cosa 
aquí, i ve i diu que és el mateix pla. 

Promoció comercial, de 2.000 milions n'hi deixam 
400, el deixam en la seva justa mesura, 1.600 manco. 

Relacions Administració pública, O, innecessari. 

Cooperació, 50 milions, entre administracions i his
tories, O, innecessari. 

Factors externs, 10 milions, O, innecessari. 

Suport logístic, O, innecessari. 

150 milions per comunicar el pla, n'hi deixam 15, 
perque tengui prou segells per enviar a totes les indús
tries de les quals vostes tenen les direccions i no importa 
fer tanta propaganda perque els ho podem dir directa
mento A<;o és aquest pla de reindustrialització. 

Pero aquest pla du més coses, eh? Aquest pla du uns 
objectius a través deIs quals diu que no hi haunl. discri
minació, que anualment es fara una convocatoria, per
que tothom s'ha d'assabentam i els han de dir, s'ha 
d'acabar el tema que la sobrassada és del primer que 
arriba, del primer que se n'ho du, tothom ha de tenir el 
mateix dret a anar-hi; i fins i tot s'atreveix a fixar un 
tant per cent de subvenció que és negociable; pero, que 
ha passat amb aquest pla de reindustrialització? Jo li ho 
diré, va entrar al Parlament dia 7 d'abril, no es va veure 
fins el mes d'octubre a una comissió i en aquesta co-
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missió es va crear una ponencia on es va impedir als grups 
parlamentaris discutir-lo i discutir les seves propostes, i com 
que vostes, Sr. Conseller, varen impedir discutir les propos
tes, ja sé que voste diu que no en sap res, i com que no en 
sap no li ho fan cas i no pinta res, jo ho entenc, no pinta res 
en aquest tema, perque voste deia que volia un consens i 
després impedeixen que dins comissió hi pugui haver un 
consens, per que?, perque no pinta res, pero jo li he de dir 
la veritat, a<;o és nefast per a la indústria, que voste no pinti 
res, perque impedeix que en aquest parlament hi pugui haver 
una proposta aprovada, com la de l'any 86, per unanimitat. 
1 a<;o, si no existeix és culpa del seu grup parlamentario 

Pero li diré una altra cosa, Sr. Conseller, el nostre grup 
esta, fin s i tot avui, disposat a arribar a acords, i els faré una 
proposta en aquest sentit, pero no la faré en aquest moment 
perque, com poden entendre, la presidencia no m'ho perme
tn1. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano . Vol tancar la qüestió, Sr. Con
seller? Té la paraula. 

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

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, senyor 
portaveu socialista, en primer lloc, no m'ha contestat res del 
que jo Ji deia referent a quina era la situació de la nostra 
indústria a les Illes que, li agradi a voste o no, no ve signada 
per la problematica, ido és culpa del Govern balear, sinó al 
revés, és un tema a nivell general i en cap moment voste no 
ha volgut entrar en els motius que la nostra indústria esta 
així com esta. No ha parlat del marc general que s'ha creat 
en el nostre país en els darrers quatre anys, i així estam; no 
ha parlat de la manca de competitivitat que han tengut les 
nostres empreses tenint al voltant d'un 20% d'augment de la 
pesseta totalment fictici, deIs alts costos d'interes, etc. 

Bé, li agradi o no, aquesta és la realitat de les nostres 
indústries aquí a les Illes. 1 nosaltres creim que hem preparat 
un pI a, un pla que no ens agrada del tot, perque, com com
prendra voste, hem de dedicar moltes d'aquestes coses a 
suplir les mancances que des de I'Administració central s'han 
anat fent, no aquí, sinó arreu de tot el país i així ho mani
festa en aquest moment el seu secretari general i president 
del Govern, quan li deien fa uns dies per que no hi havia un 
acord dins el dialeg social a nivell d'Estat, la resposta va ser 
que en aquests moments s'havia de donar suport als em
presaris, perque són els únics que poden donar i crear lIocs 
de feína , í a<;o ho diuen vostes ara, al cap de vuit anys, qua n 
nosaltres estam farts de predicar-ho. 

Pero entrant al tema del pla que vostes presenten, 
perdoni 'm, ja li ho he comentat, en cinc 1I0cs concrets vostes 
han afusellat basicament el que deia el pla, han afusellat 
totalment el text i han canviat les quatre partides, bé, qual
que cosa havien de fer, per tant em perdonara, pero desgra-

ciadament el que vostes han presentat avui aquí no és 
ni tan soIs un intent d'un pla alternatiu. Per tant, man
tenc i deman als grups parlamentaris que rebutgin la 
seva proposta i donin suport al que la resta de grups han 
presentat a les propostes de resolució. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Retornam al torn de fixació 
de posicions. Grup Parlamentari MIXT, Sr. Peralta, té 
la paraula. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, 
Sr. Valenciano. En aquest document alternatiu que vos
tes han presentat com a proposta de resolució trobam 
que hi ha alguns aspectes positius, qui pot dir que aquest 
document que s'ha presentat aquí no té alguns aspectes 
positius? Inicialment es fa un diagnostic breu, molt 
esquematic, no s'aprofunditza, pero es fa aquest diag
nostic, i podem coincidir en alguns deIs seus aspectes, 
basicament diríem que en tots; es fixen una serie d'ob
jectius d'aquesta nova política industrial que es proposa 
que, evidentment, qui pot dir que no esta d'acord amb 
la introducció de noves tecnologies, a millorar la qualitat 
i el disseny, a incrementar la formació, a cercar una 
compatibilitat amb el medi ambient per part de les in
dústries perque sigui compaginable amb I'activitat turís
tica? 

Hi ha una serie de qüestions, fomentar els instituts 
tecnologics existents o arribar a acords amb d'altres, 
evidentment, amb tot a<;o hi estam d'acord. Pero hi ha 
un problema, a diferencia deis plantejament que ha fet 
el Grup PSM i EEM que ha parlat anteriorment, que ha 
introduIt una serie d'elements amb la idea de millorar 
aquest pla que pro posa el Govern, vostes plantegen una 
proposta total de resolució que canvia, diríem, no to
talment el que és el pla inicial, pero ho presenten com 
un document alternatiu i, si bé estam d'acord que con
templa una serie d'aspectes positius, hi ha altres qüesti
ons amb les quals no hi podem estar d'acord. 

Hi ha hagut ja aquesta qüestió incidental que ha 
posat de manifest alguna d'aquestes qüestions. Hi ha una 
especie d'estira i afluixa sobre si el que hem d'aprimar 
més és la tecnologia en tost de la comerciaJització o ha 
de ser a la inversa, i aquí creim que s'ha de cercar un 
just equilibrio Per tant, quant a la quantitat que es pro
posa al document elaborat pel Govern de fixar per a la 
comercialització aquesta partida de 2.000 milions de 
pessetes, hi estam d'acord i per tant considerem que la 
proposta que vostes fan, de reduir-ho a 400 milions és 
minvar molt aquest apartat que creim que és fonamen
tal. És evident que s'han de millorar les tecnologies, 
pero només amb les tecnologies, noves tecnologies o 
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rni1lorar les tecnologies de les empreses, difícilment les em
preses, si no poden treure els seus productes al mercat d'una 
forma óptima, d'una forma competitiva, d 'una forma que 
pugui arribar cada vegada a sectors més amplis deIs compra
dors d'aquest mercat que es pot generar des d 'aquestes indús
tries que hi ha a la nostra comunitat, si no s'incrementa 
aquesta comercial itz~ció, difícilment aquestes empreses 
podrall tirar endavant. 1 una de les deficiencies o de les man
canees que es trobell a moltíssimes empreses, és precisament 
els canals de comercialització deis seus productes. En aquest 
sentít, crec que és una discrepancia fonamental d'aquest do
cument alternatiu que, per una altra banda, no s'ha fet d'una 
forma independent del pla presentat, sinó que s'ha agafat el 
pla, s'ha analitzat i s'ha elaborat aquest document, com a 
document alternatiu, que evidentment, com a tal document, 
per la sustentació, diríem, no solament filosófica, sinó per 
la seva elaboració en si, és un document que es pot qualificar 
com a molt més pobre que el pla que s'ha presentat, amb 
independencia de les diferencies que s'observen d'unes qües
tions i d 'unes altres. 

Per tant, no li podem donar suport i, si bé, deim que s'hi 
contemplen alguns aspeetes positius, optarem per una postu
ra intermedia, que no vull que sigui interpretada eom una 
postura comoda, sinó senzillament una postura intermedia 
referida a aquest document, no referida al document elaborat 
pel Govern, ja ens pronunciarem respecte del nostre vot. Pel 
que fa a aquest que vostes han elaborat, el nostre vot sera 
d'abstenció. Gracies. 

(El Sr. Vice-president substitueix el Sr. President en la 
direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel PSM i EEM, té la paraula el Sr. 
Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Una interven
ció moIt breu per manifestar la coincidencia amb el plante
jament general fet pel Sr. Valenciano i per tant coincidencia 
amb els elements fonamentals de la seva pro posta de resolu
ció que intenti corregir, en un sentit molt semblant a les 
nostres, aspectes que ja a la passada interven ció destacavem 
com a corregibles i necessitats d'esmenes d'aquest pla de 
reindustrialització que presenta el Govern. 

L'argumentació del Grup SOCIALISTA parteix del fracas 
del Pla de reindustrialització aprovat I'any 1986 per analitzar 
les característiques de la situació actual, i hem de dir que 
coincidim amb la seva valoració deis elements caracterÍstics 
del moment que viu el sector, que són evidentment més 
greus que els de 1986, quan es va aprovar I'anterior pla. 

EIs objectius assenyalats, d'altra banda, com a eixos en els 
qUals centrar la política industrial de la nostra comunitat 
autonoma, són d'una evidencia f1agrant i cal dir que han 

=-

estat detectats i reivindicats reiteradament en els dife
rents debats que hem mantíngut en aquesta cambra 
referits a la política industrial del Govern. 

Compartim, per tant, Sr. Valenciano, la necessitat de 
prioritzar les innovacions tecnologiques, dedicar un es
for<; preferent a elements cada dia més vitals pel tipus 
de producció que tenim a les Illes, com són el disseny i 
la qualitat deIs productes, la qual cosa exigeix una polí
tica potenciadora, com vosÜ~ deia, deIs laboratoris de 
control de qualitat com a eina basica de la política 
d'homologació deis productes, així com la creació i 
potenciació deis instituts tecnológics. Aquests, els insti
tuts tecnologics, d'acord amb l'experÍ(~ncia demostrada 
a partir de l'existencia de l'Institut Tecnologic de la 
Bijuteria a I 'illa de Menorca, tenen un camp amplíssim 
on intervenir amb actuacions tendents a resoldre proble
mes comuns a tot un sector que, en el cas assenyalat, 
van des de les solucions referides al tractament i elimi
nació de residus industrials i a aspectes com és el millor 
aprofitament deis recursos. 

Li hem de dir, Sr. Valenciano, que ens agrada es
pecialment de la proposta presentada pel seu grup, l'e
xistencia d'uns criteris clars de priorització a l'hora de 
condicionar l'accés deIs ajuts que s'estableixen per a 
cada area en línia a les demandes de les organitzacions 
representatives deis treballadors i coincidint amb les que 
ha presentat el nostre grup; coincidencia que s'estén 
igualment a la necessitat de manten ir la mesa del dialeg 
industrial que hauria de fer el seguiment de la seva 
execució. 

Nosaltres sempre hem estat en desacord amb pro
postes excessivament rígides pel que fa a plans, ex
perü~ncies en altres arees de gestió, en altres con
selleries, han demostrar que l'excessiva rigidesa en l'a
provació de plans, fa que partides importantíssimes 
d'aquests no es puguin executar al cent per cent per 
aquesta excessiva rigidesa, perque, de vegades, la di
agnosi que es fa des de l' Administració i les línies, els 
eixos d'actuació no coincideixen al cent per cent amb les 
demandes deIs sectors i amb la capacitat que té el sector 
d'aollir-se a determinades línies d'ajuts, a determinad es 
actuacions que en teoria haurien de ser afavoridores 
d'aquests sectors. 

Per tant, Sr. Valenciano, d'acord amb els seus plan
tejaments generals i amb I'explicació que ha donat, do
narem suport a la proposta de resolució de voste ha 
presentat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Orfila. Pel Grup PP-UM, té la paraula 
el Sr. Pons. 
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EL SR. PON S 1 VILLALONGA: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors dipu
tats. Entenem impresentable, per part del PP-UM, que el 
Grup Parlamentarí SOCIALISTA presenti un pla alternatiu 
sense, evidentment, haver consensuat amb ningú. Ni tan soIs 
la taula pressupostaria que va consensuar i va aprovar la 
mesa de dialeg social, a voste els ha servit, han lliurat una 
taula distinta. 

També vull dir-Ios que el Govern d'aquesta comunitat va 
obtenir la maxima informació a través deIs tramits parla
mentaris que el pla va seguir per aprovar-Io amb les millors 
condicions possibles de consens entre les parts interessades. 
Vostes saben que hi havia a la mesa quatre grups parlamen
taris, agents socials i agents economics, la qual cosa fa que un 
consens totalment consensuat -valgui la redundancia- era 
bastant difícil, pero sí que li va servir, al Govern -repetesc-, 
per treure el pla amb les millors condicions de consens en 
defensa de l'interes general de la nostra indústria que neces
sita promoure projectes en aquest moment per tirar enda
vant. 

Crec també que el Grup Parlamentari SOCIALISTA en 
aquest parlament no té dret moral per presentar un pla 
alternatiu quan a nivell de Govern central totes les iniciatives 
industrials han fracassat totalment, i li recordaré els plans de 
reconversió industrial, que no va ser més que dur gent a 
I'atur, el pla de competitivitat, més gent a l'atur, el pla de 
progrés, més gent a l'atur, el pla de convergencia, igualme
nt, i ara el pacte social del qual no saben com sortir-ne. 

Moltes gracies, Sr. President. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Sí, Sr. Valenciano, perque em demana 
la paraula? 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. Per una qüestió d'ordre, perque aques
tes propostes de resolució no s'han pogut debatre ni a comis
sió ni a ponencia, i jo crec que si ha d'haver un debat, hi 
hauria d'haver un torn de replica per part deis diputats, 
perque, si no, a~o no és un debat ni és res. 

EL SR. PRESIDENT: 

Se segueix el procediment indicat a la Junta de Portaveus, 
sense cap objecció, a més, de cap portaveu present, en conse
qüencia, jo mantenc el sistema que vaig exposar a Junta de 
Portaveus. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Jo, Sr. President ... 

EL SR. PRESIDENT: 

En conseqüencia, i ho he dit al principi, és defensa 
de les propostes per part del grup que les presenta i tom 
de fixació de posicions. Jo no sé com el president de 
comissió va ordenat el debat en comissió, l'únic que faig 
és aquesta observa ció i, en conseqüencia, m'atenc al que 
vaig dir a Junta de Portaveus i al que he dit al comen~a
ment d'aquesta sessió. 

Passam, ido, a les Propostes 3.129 del Grup PP-UM. 
Té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors 
diputats . El Grup Parlamentari PP-UM presenta dues 
propostes de resolució i se'n tem perfectament que 
davant les postures deis grups parlamentaris que es 
donen i les ja conegudes a través del tramit parlamenta
ri que va seguir el Pla de reindustrialització, sera difícil 
que hi hagi consens, pero el PP-UM valora positivament 
I'esfor~ del Govern d'aportat aquests 5.000 milions de 
pessetes com a mesures de suport a la indústria de les 
nostres illes, independentment de com apuntarien els 
cr:iteris uns o altres grups d'aquest parlament, vull dir en 
a~o més vertical o manco, més horitzontal o manco, 
pero queda cIar també que aquestes mesures de suport 
que conté el Pla de reindustrialització són importants 
com instrument de suport a la indústria de les nostres 
illes, i el presenta el Govern per lluitar precisament 
contra la crisi economica nacional que repercuteix d'una 
manera determinant en segons quins sectors de la nostra 
comunitat autónoma. 

1 aquí voldría marcar una diferenciació, la que el 
president de la Comunitat fa que aprofita qualsevol 
marc públic per anima, per donar suport, per donar 
for~a als empresaris a emprendre noves iniciatives em
presarials o a mantenir amb innovacions les que estan en 
existencia, sempre advertint que cal tenir els peus en
terra, a diferencia, vull dir del que passa a Madrid, em 
sap molt de greu haver de fer aquesta referencia, pero 
és que aquesta aportació que fa el Govern de la nostra 
comunitat és culpa del que passa a Madrid, i és perque 
no hi ha una política industrial vertaderament establerta 
en el seu govern central, i em vull referir a una contes
tació que l'ex-ministre Aranzadi va donar a Sebime de 
Menorca, on va dir que la millora política industrial era 
la que no existia. Així és que mirin com va la cosa. O , 
si no, podem fer una referencia més enrera, quan l'ex
vice-president del Govern central va dir a un míting a 
Sevilla que els empresaris els haurien de posar dins un 
vaixell, amollar amarres i deixar-Ios a la deriva. Ciar, 
davant aquestes iniciatives, passa el que passa. 

Nosaltres deim una cosa, el nostre grup, hi ha em
presaris sense productors o al revés, hi ha productors 
sense empresaris? És evident que el fet de no haver-hi 
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una política industrial és una equivocació de tamany impor
tantíssima. Per tant, queda ben reflectida la diferencia que 
entre el que el Govern central practica, que dirÍem que és 
una política dins el marc social democnhic, i el que practica 
el Govern balear dins el marc democracia cristiana. 1 a¡;o no 
ho deim nosaltres sois, vull fer una referencia a les propostes 
empresarials, aquí se n'ha parlat, que marquen unes diferen
cies bastant importants, perque l'exposició de motius d'aque
sta proposta diu: liNo olvidemos que la potestad Legislativa 
básica se encuentra en manos de Las Cortes Generales y como 
en la actualidad este marco general es el que condiciona la 
actividad de Las empresas de nuestro país ", és a dir las Cortes 
Generales, "por tanto, encuadramos el referido plan -es refe
reix al Pla de la nostra comunitat- en esta justa dimensión de 
medidas de apoyo -ni tan sois li vol dir pla, li diu medidas de 
apoyo- para las empresas industriaLes de Baleares. En este 
sentido, los empresarios quieren dejar patente que están man
teniendo una postura coherente y concreta respecto del Pla de 
reindustrialización de las Islas Baleares abordándoLo en su 
contexto real, es decir, el de qun plan de acción que permita 
el sostenimiento y posterior impulso del sector industrial bale
ar, permitiendo la creación de las bases para acceder a un 
producte competitivo ". 

Tot a¡;o esta evidentment en consonancia amb un artic1e 
que va apareixer dia 1 de novembre, a una premsa d'aquí, 
de Mallorca, que duia com a títol liLa nefasta obsesión de 
Maastricht. Nada más cierto, inflación, déficit público y es
tabilidad monetaria ha tejido un rígido corsé a la economía 
real de nuestro país -conseqüentment també a les Balears
perdiendo flexibilidad y dinamismo económico que se ha 
traducido en desindustrialización provocando economía espe
culativa y paro. I no es pot criticar el Pla de reindustrialitza
ció de les Illes Balears perque té uns antecedents d'un pla 
que es va signar a finals del 86, aquest nou pla ha estat basat 
en cent qüestionaris, aproximadament, de distintes associaci
ons empresarials i sectors productius, i ha resultat de la seva 
analisi que el que el pla representa és recomanable sobre 
tretze arees amb trenta-quatre programes i cinquanta-sis 
mesures. Aquests sectors industrials, com saben són cal¡;at, 
bijuteria, confecció, fusta, moble, mlutica, química, pell, 
auxiliars de construcció i agroalimentaria. 

Entre aquestes empreses enquestades destaca que Espanya 
té una alta carrega impositiva, de les més cares de les comu
nitats europees i la més cara si es compara a la renda per 
capita, que, a més, les Illes Balears tenen un elevat cost del 
transport, que la legislació laboral no contempla l'estaciona
litat i que la Seguretat Social és de les més cares de la Co
munitat Europea. 

És evident que el PP-UM defensa el Pla perque creu que 
és un pla totalment coherent i veuria amb bon ulls que els 
grups parlamentaris que no poden donar el vot favorable per 
la ideo logia de partit que puguin tenir a les nostres pro postes 
de resolucíó, que, almanco, s'hi abstenguín, donat el caracter 
de mesura de suport a la nostra indústria que falta li fa. 
Votar en contra no és realment votar en contra del PP-UM, 

sinó que és realment votar en contra de la indústria de 
Balears. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Grups que volen fixar la posició? 
Pel Grup MIXT, Sr. Peralta, té la paraula. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Pons i Villalonga. Aquestes propostes de resolució 
que presenta el Grup PP-UM que tenen dos punts molt 
diferenciats un de l'altre, un primer punt que a la pri
mera part, el mate ix que hem dit al Grup PSM i EEM 
quan hem dit que haver fet una valoració negativa que 
no s'hagués arribat a un acord a la mesa entre els dife
rents sectors, consideravem que bé, que era així, i dir 
a¡;o era dir poca cosa per part del Parlament i, en aquest 
sentit, ja ho sabíem que no era positiu que no s'arribes
sin a acords, pero que a<;o no canviava res i, per tant, la 
nostra postura era d'abstenció; en aquest sentit, fer una 
valoració simplement positiva, fer una intervenció dient 
que es valora positivament l'elaboració del Pla de rein
dustrialització, etc., esta bé que es digui des del seu 
punt de vista, des del punt de vista del Grup PP-UM, 
pero no aportaría massa cosa més. Ara, he dit la pri
mera part d'aquest punt, perque després s'afegeix, des
prés de "i ", "que s'insta el Govern balear perque el posi 
immediatament en funcionament", i crec que aquesta és 
la part positiva que té aquest primer punto Petició que, 
per altra banda, i no voldria anar errat, els portaveus 
d'altres grups ho han manifestat a les seves intervencio
ns, que hi hagués una posada immediata en funciona
ment d'aquest pla. 

Per tant, hem de dir que en aquesta primera part, hi 
estam d'acord, i el vot no pot ser un altre que l'afirmati
U. 

Quant al segon punt, aquí es parla que es fa aquesta 
modificació d'aquest pressupost per donar compliment 
a l'acord, diu parcial, que s'havia arribat amb la mesa 
del dialeg de la indústria, evidentment va ser un acord 
parcial, perque no hi va haver un acord total, com ja 
s'ha posat de manifest, i també crec que s'hauria d'a
fegir que crec que aquesta nova distribució també esta 
molt més d'acord amb les propostes que els sectors 
industrials varen presentar en les reunions que varen 
mantenir amb els diferents grups polítics representats 
en aquesta cambra i que esta molt més en concordan¡;a 
amb aquesta pro posta que es feia per part d'ells. Per 
tant, a part que es digui que és per complir aquest acord 
parcial, també sembla que és per ajustar-lo molt més a 
aquesta qüestió. 

Quant a la distribució per anys, s'ha de dir que tam
bé hem de convenir que s'esta d'acord, fins i tot podria 
haver estat més important el percentatge de l'any 94, 
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perque la situació actual que jo he manifestat abans que 
havia entrat en una espiral que podia arribar a ser una situa
ció fins i tot catastrófica, encara que aquesta afirmació a algú 
li puguin sembla catastrofista, pero jo crec que no és així, 
evidentment, si es vol actuar a mode de xoc, és normal que 
el percentatge més alt sigui el primer any, quan més prop 
s'esta d'aquesta situació delicada i molt perillosa en la qual 
ja fa estava que hem entrat i que ara s'esta produint una 
acceleració cap a aquesta situació catastrófica. 

Per tant, si bé podia ser una altra la distribució, entenent 
que en ser la major l'any 94 també ho considerem i ho valo
rem positivament. 

Quant als altres aspectes que es presenten en aquest punt, 
jo crec que també es fa incidencia en la contribució a desen
vol upar noves tecnologies, un tema que ha estat ja objecte de 
debat anteriorment aquí, i que amb a¡;o estaríem també en 
principi d'acord. 

Per tant, en no haver-hi un desacord amb practicament 
cap de les formulacions que es fan en aquestes propostes de 
resolució, he de manifestar que el vot del grup sed. favorable 
a aquestes propostes de resolució. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. PSM i EEM, Sr. Orfila, té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Encara 
que un poc astorats per la sorpresa que ens ha causat la 
professió de fe en la política industrial democrata cristiana 
feta pel Sr. Pons i Villalonga, que esperam que un dia ens 
explicara de manera més profusa, i esperan¡;ats a la vegada 
ates I'exit tingut per la democracia cristiana a les darreres 
eleccions a Italia i esperant que a<;o s'aplegui, intentarem 
posicionar-nos respecte de les seves propostes. 

la la presentació de propostes de resolució per part del 
grup del PP-UM que dóna suport al Govern podria semblar 
insolita, no obstant a¡;o, si tenim en compte el procés de 
generació d'aquest pla, no ens sorpren. El fet mate ix que 
hagi de ser el grup que dóna suport al Govern que recull 
suposadament, perque nosaltres no creim que ho reculli al 
cent per cent, les recomanacions fetes a la mesa del dialeg 
industrial i concretament corregint la distribució per arees 
proposada pel Govern, ja és significatiu deIs errors i de les 
improvisacions que s'han donat al debat d'aquest pla, primer 
amb els agents economics i socials i després amb els mateixos 
grups parIamentaris en el si de la ponencia creada a l'efecte. 

Pero passant a les propostes concretes presentades pel 
Grup PP-UM, hem de dir que si bé és cert que podem valo
rar positivament l'existencia d'un pla de reindustrialització 
i que en aquest mateix sentit ens hem manifestat reiterades 
vegades, també és cert que el seu contingut no coincideix en 
la concepció que el nostre grup té del que hauria de ser el 

contingut d'aquest pla. Ens abstendrem, per tant, davant 
del primer punt, encara que puguem subscriure la ins
tancia que proposen fer al Govern exigint la seva imme
diata posada en funcionament. 

Votarem en contra del punt 2, punt 1 de la proposta, 
per raons obvies, tot i estar d'acord amb I'existencia del 
Pla, el nostre grup manté unes prioritats diferents i molt 
especialment ens sobren algunes de les partides que 
vostes mantenen i a les quals donaran suporto 

En canvi, votare m positivament el punt 2 apartat 2, 
o sigui l'apartat 2 del punt 2 pel canvi d'actitud que hem 
detectat en vostes. Entenem que aquesta proposta, esta
blint uns criteris per a la valoració deIs projectes que 
s'acullin als programes del Pla, implica el desconeixe
ment ( ... ) de les exigencies que hem reiterat al respecte 
en la nostra intervenció. 1 igualment votare m afirmativa
ment l'apartat 3 del punt 2 de la proposta. 

Respecte de l'apartat 2.4, no entenem massa bé el 
seu abast, pro posen que el Pla posi un emfasi especial a 
desenvolupar els programes relatius a l'adaptació de la 
legislació laboral, als problemes de l'estacionalitat, i a¡;o, 
a més de semblar-nos perillosíssim, ens sembla un poc 
fora de lloc. 

Com dura a terme el Govern aquest emfasi especial 
en una qüestió en la qual no té competencies? Intentara 
el Sr. Triay ser molt convincent quan parli amb el Go
vern de l'Estat per explicar-los aquesta problematica? Es 
posara en vaga de fam com explicava que faria un con
seller si no li arribaven certes competencies? Es posara 
en vaga de fam com a demostració de l'emfasi que posa 
en la resolució d'un problema que no li compet? Pero, 
ara seriosament, la primera part de la proposta realment 
ens sembla, Sr. Pons i Villalonga, massa perillosa si no 
hi ha un consens social que faci que aquesta sigui ad
mesa, reivindicada, assumida pels agents economics i 
socials. Si no és així, ens sembla massa perillosa per ser 
tenguda en compte, massa perillosa per la conflictivitat 
a que pot donar lloc, i en aquest sentit, creim que no té 
cap sentit imposar mesures d'aquesta classe sobre els 
treballadors, podria tenir efectes contraproduents. 

En aquest sentit i en coherencia, no li podem donar 
suporto Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Grup SOCIALISTA, Sr. Va
lenciano, té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Pons i 
Villalonga. ParIem de les propostes de resolució del 
Grup Parlamentari PP-UM, i deixem de parlar de Ma
drid, de Maastricht i de Pekin. Miri, jo som professor, i 

"'"" 
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els professors tenim alumnes, i n'hi ha que aproven i d'altres 
que suspenen, els alumnes que aproven és perque en saben 
moIt i fan molta feina, diuen ells, i els que suspenen, és 
culpa del professor. A mi m'ha semblat que voste era un 
d'aquests alumnes dolents que en comptes de voler parlar del 
seu pla, havia de parlar de Madrid i de Pekin. Parlem del seu 
pla. 

Feia un esment que no hi ha hagut un consens, no hi ha 
hagut un consens, perque voste que era el coordinador de la 
ponencia va impedir que hi hagués un consens, van fer votar 
aquell pla o res, per a~o no hi va haver consens, i logicament 
després de tres dies, segons diu el Reglament, els grups par
lamentaris ens vérem obligats a presentar unes propostes de 
resolució que hem defensat avui aquí sense debato 

Primera qüestió, que crec que és una qüestió general per 
tot. Si no tenim un bon producte no el podrem vendre, i acso 
implica invertir en qualitat. Que vol dir? A les pro postes de 
resolució del Grup Parlamentari PP-UM, primerament la 
número 1 ens diu que el Parlament valora molt positivament 
aquest pla, un pla -diu- i insta el Govern que el posi im
mediatament en funcionament. D'acord. Nosaltres votarem 
que sí, ara, el que no volem votar és un pla fantasma, si 
vostes es comprometen a presentar una esmena als pressu
posts de l'any .94 per valor del 40% que diuen, 2.000 milions 
de pessetes, que seria esser coherents, nosaltres votarem el 
primer punt. Ara. el que no farem sera votar un pla fan
tasma. Vostes comprometin-se públicament, aquí, i diguin 
que el Grup Parlamentari PP-UM presentara una esmena als 
pressuposts de la Comunitat Autonoma que no ha previst 
cap pes seta ni una per al Pla de reindustrialització, facin una 
esmena, comprometin-se ara a fer una esmena de 2.000 mili
ons, donin la cara, i nosaltres votarem afirmativament aquest 
primer punt, perque efectivament hi podrem creure; si no, 
votam i parlam d'un pla fantasma, dirigit fantasmagorica
mento 

Segon punt que té quatre subapartats. Primer punt, mo
difiquen els pressuposts que presenta el Govern en dos apar
tats, en formació i en cobert financer, es lamenten que no hi 
hagi un consens, els faig una oferta de consens sobre aquest 
pla, no hi ha cap problema. Miri, eliminin els 900 milions 
d 'infraestructura industrial, eliminin 1.000 milions de promo
ció comercial, i amb aquests 1.900 milions en dedicam 1.500 
a introducció de noves tecnologies i 400 per a laboratoris, 
que ho demanen tots els sectors, i instituts tecnologics. Miri 
si és senzill, ja té un consens possible i em pens que tots els 
grups estarien d'acord, per les intervencions que he sentit. 

2.2, jo crec que, Sr. Conseller, s'hauria d'haver lIegit els 
punts, eh?, perque aquest gran pla de reindustrialització 
resulta que li era ben igual si generava ocupació o no, i ha de 
venir el Grup Parlamentari PP-UM i ha de recordar i dir: 
lIescolti, Sr. Conseller, que aquí hi ha una prioritat i és 
fomentar l' ocupació, és que voste no se 'n tem". 

Segon punt, contribució al desenvolupament de noves 
tecnologies, si ens donen la raó, els tres punts que presenta 

--........o;;;;; 

el Grup Parlamentari PP-UM, perque diu que s'han de 
valorar de manera especial els projectes, són: ocupació, 
noves tecnologies i respecte amb la naturalesa. El que 
nosaltres defensam, el que nosaltres deim, el que no diu 
el Pla de reindustrialització, per acso han de presentar 
propostes de resolució en aquest sentit. I on és la co
mercialització, Sr. Conseller, d'aquests tres punts? Em 
sembla que el seu grup parlamentari se n'ha oblidat, que 
no és tan important, aquests 2.000 milions a que vos te 
dóna tanta importancia i que els representants deIs 
empresaris ens van dir: "no, no, és que aquests 2.000 
milions nosaltres no deim res perque li interessen al 
conseller". Ni tan soIs el seu grup parlamentari ho consi
dera prioritari, no ho presenta aquí. L'únic que de mana 
és ocupació, noves tecnologies, respecte al medi ambi
ent. El que nosaltres presentam, també. No tenim cap 
inconvenient a donar-hi suport, perque són mancances 
d'aquest pla, la llastima és que parlin molt de noves 
tecnologies perque que no hi vulguin dedicar ni una 
pesseta, perque, si no, acso és un pla fantasma. 

També han de dir al conseller que atenció!, si vol 
invertir en promoció comercial, home, com a mÍnim 
que venguin els productes de les Illes que no ens ven
guin sabates d' Alacant, aquestes empreses, un altre gran 
forat del Pla de reindustrialització, un altre gran forat 
que vos te no preveu i que el seu propi grup parlamenta
ri li ha d'esmenar. 

Per tant, senyores i senyors diputats, resumint. Pri
mer punt, si el Grup Parlamentari PP-UM dóna la pa
raula a aquest plenari, ara, que fara una esmena i inver
tid. 2.000 milions de pessetes al Pla de reindustrialitza
ció, que presentaral'esmena, nosaltres donarem suport 
al primer punt. Volen un consens? Ja li ho he dit, 900 
milions més 1.000, són 1.900, li he dit d'on els treiem 
i amb que els podem invertir, ho podem discutir. Res
pecte del punt 2.2 esta m d'acord, són els nostres criteris, 
absolutament d'acord. Tecnologia no parla per res de 
comercialització, la !lastima és que no hi hagi res per a 
tecnologia i els 2.000 milions, el conse!ler els ha posats 
a comercialització i encara no sabem per que. Punt 2.3, 
també, no tenim cap inconvenient a votar a favor. 1 al 
punt 2.4 votarem en contra. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. 

Acabat el debat pass are m a les votacions. Votarem, 
en primer lloc, la Proposta de resolució 3.135 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, ja que suposa rebuig total 
i proposa un text alternatiu. En conseqüencia, la vota
rem en primer lloc. 

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

~-------------------------------------------------
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Senyores i senyors diputats que voten en contra? Grades, 
poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

El resultat a estat 22 vots a favor, 31 en contra i 2 absten
cions. En conseqüencia, queda rebutjada la Proposta de 
resolució 3.135. 

Passam a la votació ara de les Propostes de resolució 
3.129 del Grup PP-UM. Es poden votar conjuntament o 
valen petició de votació separada? Sí, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gnkies, Sr. President. Demanam que es votin per separat 
i, fins i tot, són dos punts, dues propostes de resolució, que 
els subapartats del punt 2 es votin per separat. 

EL SR. PRESIDENT: 

EIs subapartats o els subapartats deIs subapartats? 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. DemanarÍem que del punt 2 es 
votés per separat l'apartat 2.1, l'apartat 2.2, el 2.3, el 2.4. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord, votarem, ido, en primer lloc, l'apartat 1. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

33 vots a favor, 17 en contra i 5 abstencions. Queda apro
vat l'apartat primer. 

Passam a la votació de l'apartat 2.1. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

33 vots a favor, 22 en contra, cap abstenció. Queda apro
vat l'apartat 2.1. 

Passam a la votació de l'apartat 2.2. 

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

Entenc que queda aprovat per unanimitat. 

Passam a l'apartat 2.3. 

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

Queda aprovat per unanimitat. 

Passam a la votació de l'apartat 2.4. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

33 vots a favor, 22 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat l'apartat 2.4. 

Passam ara a la votació de la Proposta de resolució 
3.133 del Grup PSM i EEM. Es pot votar conjuntament 
o hi ha petició de votació separada? 

Sí, Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Sí, demanaríem fer dos blocs de punts per votar; 
per una banda, els punts 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13 i 14; i per 
una altra banda, la resta. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Alguna petició més? Sí, Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Nosaltres només demanam votació separada del punt 
11. 

EL SR. PRESIDENT: 

El punt 11. Sí, Sr. Huguet? 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Sí, moltes gracies. En veure que hi ha punts que són 
coincidents, pero molts d'altres no, crec que seria molt 
més rapid i més tacil fer votació separada, punt per 
punto 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Orfila. 

-



DIARI DE SESSIONS / Núm. 94/23 de novembre del 1993 3733 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sí, Sr. President. Qüestió d'ordre per recordar que hem 
fet una correcció in vocee al contingut del punt 7 des de la 
tribuna, quan feiem la primera intervenció. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, vull fer constar que al punt 7, enlloc de "política 
general" és "política firal". 

Passarem a la votació, punt per punto Votació del punt 
primer. 

Sí, Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

Sr. President, perdoni, és que nosaltres havíem demanat 
al PSM i EEM si afegiria una transacció al punt 1, que di
gués "a pesar deis esforc;os de negociació de totes les parts", 
i no sé si ho accepten o no. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pons, no s'ha fet arribar cap proposta de transacció a 
aquesta mesa, en conseqüencia ni tan sois la tramito Passam 
directament a la votació del punt 1. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

22 vots a favor, 30 en contra, 2 abstencions. Queda rebut
jat el punt primer. 

Passam a la votació del punt segon. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

22 vots a favor, 31 en contra i 2 abstencions. Queda re
butjat el punt 2. 

Passam a la votació del punt 3. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

--

22 vots a favor, 31 en contra, 1 abstenció i 1 diputat 
que no ha emes el vot. 

Passam a la votació del punt 4. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

22 a favor, 31 en contra, 2 abstencions. Queda rebut
jat el punt 4. 

Passam a la votació del punt 5. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

22 vots a favor, 31 en contra, 2 abstencions. Queda 
rebutjat el punt 5. 

Passam a la votació del punt 6. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

24 a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda rebut
jat el punt 6. 

Passam a la votació del punt 7. 

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

Queda aprovat per unanimitat. 

Passam a la votació del punt 8. 

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

Queda aprovat per unanimitat. 

Passam a la votació del punt 9. 

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

Aprovat per unanimitat. 
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Punt 10. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

22 vots a favor, 31 en contra, 2 abstencions. Queda rebut
jat el punt 10. 

Passam a la votació del punt 11. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

38 vots a favor, cap en contra, 17 abstencions. Queda 
aprovat el punt 11. 

Passam a la votació del punt 12. 

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

Queda aprovat per unanimitat. 

Punt 13. 

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

Queda aprovat per unanimitat. 

Punt 14. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

22 a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda rebutjat el 
punt 14. 22 vots a favor, 31 en contra, 2 abstencions. 

Passam a la votació del punt 15. 

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

Queda aprovat per unanimitat. 

1 passam a la votació del punt 16. 

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

Queda aprovat també per unanimitat. 

1 esgotat l'ordre del dia, concIou aquesta sessió, mol
tes gracies a tots i fins demiL 

-
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