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1.1) Moció RGE núm. 3271/93, presentada pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ensenyament del 
cataHl i en catala a les BIes Balears, derivada del debat de 
la InterpeHació RGE núm. 2893/93. 

EL SR. PRESIDENT; 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots, comen<;a 
aquesta sessió plenaria. El primer punt correspon a les mo
cions, veurem en primer lloc la 3271, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a ensenyament del catala i en catala 
a les mes Balears. Té la paraula, en nom del grup proposant 
ele la moció, el diputat Sr. Pon s i Pons. 

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

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"El Parlament de les Illes Balears acorda: El Govern de 
la Comunitat Autonoma, d'acord amb la disposició transito
ria cinquena de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització 
lingüística de les Illes Balears, establira mitjan¡;ant la perti
nent disposició legal l'obligatorietat d'impartir a tots els 
centres d 'ensenyament no universitari, a més ele la llengua 
catalana, com a mínim una area en catala 11. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MolI. Sr. Pons, té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Fa pocs dies en 
aquesta cambra vaig exposar la situació de la llengua catalana 
a les Illes Balears amb un resum, amb un diagnostic, que era 
realment molt, molt preocupant. en definitiva, arribava a la 
conclusjó que la llengua catalana, la llengua propia i oficial 
juntament amb la castellana a les Illes Balears, avan<;a lenta
ment, molt lentament, a l'ambit oficial, pero recula rapida
ment, molt més rapidament del que moltes vegades ens pen
sam, al carrer, i sobretot a les generacions joves. 

La llengua catalana, si anam pels carrers d 'aquesta matei
xa ciutat ho podem comprovar, va desapareixent dia a 
dia entre les noves generacions i, per tant, és una llen
gua que presenta símptomes molt alarmants, és una 
llengua que, a dins certs ambits territorials de les Illes 
Balears -sen se anar més enfora, dins aquesta mateixa 
ciutat, dins zones d'un impacte turÍstic important, a 
Eivissa també en saben alguna cosa, d'aixo- és una llen
gua que retrocede ix i desapareix de 1 'ús normal del 
carrero 

I aquí hi ha la qüestió fonamental, i per aixo es 
presenta aquesta moció. Aquesta moció té una finalitat 
molt clara, fins ara, a les nostres escoles, el catala és una 
materia, és una assignatura, a tota una serie de centres 
el vehicle quasi total -o vehicle parcial- d'ensenyament, 
pero majoritariament continua sent el castella el vehicle 
de I'ensenyament a les Illes Balears. Aquesta moció 
planteja que tots els centres de les Illes Balears, privats 
o públics, hagin d 'impartir, apart de l'ensenyament del 
catala, com a mínim una area en !lengua catalana" vol 
dir que el catala passaria a ser la llengua vehicular a tots 
els centres públics i privats, per que?, perque amb el 
diagnostic que feiem, amb el diagnostic que avui acabam 
de repetir, veim com una lIengua, la nostra lIengua, la 
lIengua catalana, que es refugia en els actes solemnes, 
formals, oficiah. aquesta mateixa litúrgia parlamentaria 
que ara feim aquí, és una lIengua litúrgica, és una 
llengua heraldica, és una lIengua emblematica, pero una 
llengua no viu de litúrgies autonomiques, insulars o 
municipals, una llengua viu de ser parlada. 

La veritat és que ens hauríem de demanar -i l'altre 
dja ho varem fer- per que ens trobam en una situació 
com aquesta, que una lIengua, en el moment que agafa 
un esta tus d 'oficialitat a través de l'Estatut, que la reco
neix com a propia, que s'introdueix tÍmidament a un 
sistema d'educació, per que és que aquest idioma, en 
uns moments molt més favorables que en temps passats, 
resulta que en lloc d'avan¡;ar, recula. Un deIs elements 
fonamentals -el vare m dir, no cal repetir-Io- és que no 
hi ha voluntat d'impulsar seriosament la normalització 
del nostre idioma, i sense voluntat no hi ha programes, 
no hi pot haver actuacions, no hi ha res, no hi ha res, no 
hi ha res, perque tot el que es fa, si no esta sustentat en 
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na clara voluntat normalitzadora, no s'aguanta, el ciutada 
percep que li venen una mercaderia de rebaixes, un producte 
caducat, un producte que ja practicament és inservible. 1 si 
veim com des d'aquest Govern, des de la presidencia mateix, 
rnai no s 'ha volgut ni tan soIs anomenar les coses pel seu 
nom i dir-li senzilIament Ilengua catalana, com volem que els 
ciutadans d'aquestes illes es creguin que aixo de la normalit
zació és realment un projecte polític, un projecte cultural, 
un projecte de normalització, senzillament serió s i que se 
sustenta en bases reals. 

Els falten Ileis? , els falten normes?, els falten recursos 
economics? No els falta res. la Constitució Espanyola dóna 
un punt de partida a I'article 3, l 'Estatut d' Autonomia el 
recuJl, més encara, l'Estatut dóna un manament imperatiu, 
no és qüestió d 'opinió , no és cosa ni el 'un grup nacionalista, 
ni d'un grup d'esquerres, ni d'un grup centrista, ni d ' un grup 
conservador, l'article 14 vigeix per a tothom, "els poders 
públics impulsaran la normalització de la llengua catalana ". 
Pero bé, si hi ha un president que no hi esta d 'acord, co
men<;:ara a parlar de varietats, que no vol conflictes, etc.; no, 
l'article 14 de l'Estatut és vigent per al Sr. Cañellas, per tant, 
si el Sr. Cañellas és bo per arribar a una presidencia a través 
de l'Estatut i proclamar-se "quefe" també ho ha de ser per 
all0 altre, és ciar, l'Estatut vigeix en tots els sentits. 

Llei de normalització lingüística del 86, una coHecció 
immensa d 'articles practicament tots infringits pel Govern. 
decret regulador de l'ensenyament del catala, del mate ix 86; 
un conveni general que va signar el Sr. Cañellas amb el Sr. 
Solana. Sabíem que fallava el tema de la paraula de presi
dent, pero la signatura del president tampoc no és molt 
valida, no és molt valida perque signa una cosa i després, 
logicament, no s'hi sent compromes. 

Pero apart de tota la 11 parafernalia 11 legal de normes, de
crets, ordres. etc., el Sr. Conseller de Cultura, Educació i 
Esports, el Sr. Rotger, des de 1990 ha anat afegint tota una 
altra 11 parafernalia ", tota una literatura retorica, al tema -un 
combinat molt ben fet- el'eelucació i qüestió lingüística. 1 per 
aixo, com que la moció va ele les dues coses, convé recordar 
certes paraules. 

Línies basiques per a-un model educatiu propi de les Illes 
Balears, un camp eI'experimentació magnífica, que ha con
sumit molts de milions de pessetes, que va justificar a la 
Direcció General eI'Educació, alla on, pagina 53: "Política 
educativa balear, una Ilengua propia que reclama l'elaboració 
el'un projecte lingüístic específic" , fixin-se en la capacitat 
retorica; pagina 65: la lIengua propia, projecte lingüístic 
propi; pagina 67: currículum propi de les IlIes Balears, am
bits diferenciadors, cultura propia balear, dins ell" llengua; 
pagina 69: area lingüística, el disseny curricular, etc. ha ele 
desembocar en un projecte lingüístic que es basara en una 
forta potenciació del departament de llengua a tots els cen
tres, la utilització de la llengua catalana com a llengua natu
ral de com unicació, etc: pagina 97, alguns números: elabora
ció i clesenvolupa ment del projecte lingüístlc de les Illes 
Balears -encara l'esperam- , 10 milions; pagina 122: potencia-

ció de departaments de llengües -supos que el de cata la 
també-, 100 milions, orientacions per a l'elaboració d'un 
projecte lingüístic, 5 milions. 1 tot aixo, retorica, perque 
després, a l'hora d'actuar, practicament no s'ha fet res. 

Pero darrerament hi ha hagut una miqueta de repre
sa i hi ha hagut tota una serie de declaracions. Les va 
estrenar el Sr. Jaume Casasnovas, nou director general 
d'Educació, alIa on va elir el 17 d'octubre de 1993 -ho 
publica el diari Última hora-, diu: "Se tiene que tender a 
que la lengua vehicular de la enseñanza sea el catalán', 
explica Casasnovas ", el Sr. Jaume Casasnovas, director 
general. 

El Sr. Rotger, que darrerament s'ha dedicat a cercar 
una serie eI'entrevistes a fi de ponderar que el! vol les 
competencies. Tenim El lemps, 18 el'octubre del 93: 
"Nosaltres som l'única comunitat del territori Mee que 
té llengua propia'l; home, n'hi ha d'altres que també en 
tenen, de propia, el que passa és que no és el catala. 
No, no, no, jo sé de qui parl. 

(Rialles J. 

1 fa tota una conferencia al Club Diari de Mallorca, 
dia 22 de novembre elel 93 -fa pocs dies- , on, apart de 
qualificar de cinisme la presentació d'aquesta moció, diu 
amb tota tranquil-litat: "El conseller mencionó como una 
de las aspiraciones la de que en todos los centros de 
Baleares impartan materias en catalán ", d 'aquí a una 
estoneta el veurem, a l'hora de votar, perque aquí jo li 
vaig dir que posaría elllistó a les forques caudines, i l'hi 
torn a posar, el llistó, i voste hi haura de passar per 
davall, per davall terra, alerta. 

Revista Brisas, una altra entrevista que voste es va 
preparar, on ens diu, i quan l'estrenyen un poc més, ve
jam, í aixo d'ensenyar en catala, que? Ai, en catala, no 
em pass in aquestes coses tan delicacles: "Entonces usted 
no proclama la obligatoriedad de la enseñanza en cata
lán ", i es contradiu amb el que havia dit fa dos dies al 
Club Diari de Mallorca, diu: "Francamente, yo creo que 
la asignatura del calalán debe ser obligatoria ", etc., pero 
diu: lila enseñanza en catalán ha de llegar a todos los 
centros, no lo pongo en duda, que no lo ponga en duda 
nadie", home, és clar, quan un diu que no ho posin en 
dubte, ja ho posen, "pero no llegará por el camino de la 
violencia ", uep!. "ni de la imposición ", uep!, és clar, que 
passa?, que si ensenyam en castella no som violents, no, 
pero quan un planteja, com plantejam el Grup SOCI
ALISTA en aquesta cambra, l'ensenyament de sim
plement una materia, una materia, tota la mar va plena 
de castella, una materia en cata la perque l'al-lot sapiga 
vehícular historia, literatura, matematiques, en catala, 
aixo ja s 'associa a violencia, i que és aixo?, aixo ho diu 
un conseller que feia vint-i-quatre hores que "materias 
en catalán ", i és clar, pero que passa?, que aquí, Sr. 
Rotger, no hí ha voluntat política, i com li vaig l'altre 
dia, guí comanda en aquest Govern, i cada día és més 



• 

3814 DIARI DE SESSIONS / Núm. 97 / 1 de desembre del 1993 

clar, és el president, d'una manera incontestada, i aUa on 
comanden lloros, no comanden consellers. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons, Passam al tom d'intervenció deis altres 
grups. Pel Grup Parlamentari MIXT, Sr. Vidal, té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, jo supos 
que la meya intervenció aquí per prendre posieió davant 
aquesta moció, derivada d'una interpel'lació on ja vaig inter
venir i on vaig dir que, segons com es plantejas la moció que 
seguiria, seria la nostra postura, i en aquest cas. la meya 
postura, la postura d'aquest diputat. Die de la meya in
tervenció que supos que s'ha de centrar en allo que és el text 
de la moció, perque, la veritat, al text de la moció, tal com 
ve, s'haurien de fer algunes observacions -que les faré, si 
m'ho permet el Sr. President i si vostes tenen la paciencia 
d'aguantar la meya exposició. 

Li he de dir. és legítim que l'hi digui, i endemés és ne
cessari i convenient, que una cosa és el que és la moció 
propiament dita i l'altra és l'exposició que n'ha fet el Sr. 
Pons. La veritat, li die amb tota sinceritat que, quan voste 
puja aquí, fa indubtablement com aquella gent que deia: a 
casa no menjam, pero ens divertim moIt. A voste segurament 
no li aprovaran cap moció així com la presenta, pero ens 
divertim molt, realment és així. Voste, de la manera com ho 
expressa, com ho presenta, amb les seves crítiques i amb la 
manera de fer-ho, pareix que no vol que la hi aprovin, si jo 
estigués en el seu paper procuraria que, com que són coses 
a les quals voste dóna una importancia molt per sobre deis 
acudits que fa, i deis quals tots gaudim, de la seva manera 
d'exposar-ho, que és molt amena i interessant, pero, a mi, a 
qui m'agrada fer de vegades qualque acudit, quan vull que se 
m'aprovi alguna cosa, s'ha de mirar d'entrar per la banda 
que convé. Per tant, ja d'entrada, compartim l'esperit de la 
moció, pero no puc compartir la manera de plantejar-la-, i 
molt menys em puig a les crítiques que ha fet voste sobre 
un model educatiu, el qual tal vegada té els seus defectes 
pero que, ele totes maneres, té coses positives i no havia de 
ser objecte de crítica en aquest moment puntual. 

Bé, vos tes es remeten molt bé, en el text ele la moció que 
presenten per obtenir l'aprovació de la cambra per a l'ense
nyament del cata!:l i en catala a les Illes Balears, a una cosa 
que data deIs temps que encara jo record, al 86, a la Llei de 
normalització lingüística 3/1986, ele 29 el'abril, on, en el 
títol segon que vostes invoquen diu molt clarament -article 
22- que "el Govem de la Comunitat Autonoma, a fi de fer 
efectiu el dret a l'ensenyament en llengua catalana, ha d'es
tablir els mitjans necessaris", etc., completament d'acord; i 
vostes hi donen, en invocar la disposieió transitoria cinquena 
de la Llei 3/1986, on diu que "els efectes de l'aplicació del 
títol 2 d'aquesta llei, així com de les normes que la desen
rotIlen, la Conselleria d'Educació i Cultura, mentrestant no 
es transfereixin funcions i serveis en materia educativa, esta-

blira els corresponents convenis de cooperació ll
, uep! -

com eliu voste-, quan es tracta d'establir convenis hi 
intervé supos, metre no es transfereixin, el Ministeri 
d'Educació i Ciencia, i quan es toca aquest punt -ho 
varem veure el mateix dia que voste va presentar aques
ta interpe¡'¡ació en una proposició no de llei, cree re
cordar que era la figura parlamentaria que va utilitzar 
el Grup PSM i EEM- vostes varen canviar no només de 
portaveu, sinó que varen canviar completament el dis
curso Per tant, no obstant aixo, vostes diuen: "D'acord 
amb la clisposició ll

, i jo diria: "Fent ús de la disposició 
transitoria cinquena de la llei", perque d'acord és d'a
cord amb el títol segon, pero bé, és igual, aixo no té 
importancia. 

Ens pareix molt bé que elemanin l'obligatorietat 
d'impartír a tots els centres d'ensenyament no universi
tarí a més de la llengua catalana com a mÍnim una area 
en catala, em pareix raonable. Pero ja tom a dir que, a 
dins la mateixa moció, vostes s'obliden d'una cosa en 
realitat la serveixen en palangana al Govem, i en aquest 
cas a la conselleria, de posar-hi entrebancs, perque vos
tes diuen "Establirit mit.ian~ant la pertinent disposició 
legal", pero quan?,. en quin termini?, sÍ. sí, pero aixo 
és important, i miri sí és important, perque jo crec que 
aquí l'inconvenient o l'entrebanc més important -valgui 
la repetició del terme- a tenir en compte és la falta -la 
qual argüira segurament el grup majoritari que dóna 
suport al Govem, com ho faria jo- és la falta d'un pro
fessorat suficientment preparat perque amb una vareta 
no es pot fer pluf!, i ja el tenc aquí. Bé, vostes no hi 
estableixen un termini, vostes diuen que 11 establira " , 
vostes els donen una manega prou ampla perque Déu 
sap quan, í jo, si fas del grup majoritari, diría que d'a
cord, crec que el Govern no pot estar en contra d'aixo, 
jo tampoc no hi estic, pero vostes no els l'assenyalen, 
aquest termini. És com quan deiem aquella vegada a la 
Llei d'espais naturals, etc., que faIta dir el termini en 
que es desenrotllaran aquestes disposicions, etc., perque 
si no, ja esta bé que declarem a tal banda espai natural 
si mai no s'apliquen les normes, perque no s'hi assenya
la un termini. Aquí vostes els diuen que establira, i és 
clar, el Govern, d'acorel amb la Llei ele normalització 
lingüística, ho fara, pero ja veurem quan. 

Per tant, jo estie el'acorcl -ho tom a repetir- amb 
l'esperit d'aquesta moció, pero crec que s'hauria de 
corregir aixo, clonar un termini raonable, sí, donar un 
termini raonable, no donar-lo tan ample que ... , o sigui, 
aquesta cambra pot dir que sí, trobar-ho molt bé tots, 
i estarem en les mateixes que ara. Per tant, és a complir 
la Llei ele normalització lingüística que insten vostes el 
Govem, d'acord, pero no li donen un termini per fer
ha. 1 aquesta, li torn a repetir que em pareix molt mo
derada, molt raonable aixo de com a mÍnim una area 
en catala. 

Per tant, a mi m 'agradara escoltar totes les interven
cions i al final decidiré el meu vot, perque a la millar 

--
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rribaran fins i tot... cosa difícil, ho tom a repetir, per la 
~anera com voste en fa el plantejament, pero jo no sé, jo 
m 'atreviria, en presentar aquesta moció, a arribar a un acord 
transaccional perque fos aprovada, si la presentas jo, i per 
tant, si voste, a pesar de les bromes i a pesar d'allo que he 
dit abans, encara és a temps, segurament podra tenir el meu 
suport, i tom a repetir que segurament el pot tenir de tota la 
cambra i estarem en les mateixes. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Pel Grup PSM i EEM, Sr. Gomila i 
Barber, té la paraula. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El 
nostre grup, en el debat de la interpel'lació que ha donat 1I0c 
a aquesta moció subsegüent, ja vam manifestar que donarí
em suport a qualsevol proposta que suposés avan~ar la im
plantació de la nostra llengua com a ús vehicular a l'ense
nyament, i que aquesta comptaria amb el nostre suport, aixÍ 
ho farem amb aquesta moció que avui es presenta. 

Ens alegram de la proposta que fa el Grup Parlamentari 
SOCIALIST A perque, malgrat la norma que es demana que 
es faci, l'haura de fer la Conselleria de Cultura, i qui haura 
de garantir el compliment d'aquesta norma ha de ser el Mi
nisteri d'Educació i Ciencia, gestionat en aquests moments 
pel Partit Socialista. Qui haura de fer efectiva la implantació 
que en els centres docents no universitaris es faci una assig
natura en la lIengua propia de les Illes Balears haul'él de ser 
l'administració competent. Qui haura de catalogar aquestes 
places com a bilingües perque l'hora de concurs hi puguin 
accedir haura de ser el Ministeri d'Educació. Qui haunl de 
garantir que aquestes places sigui n cobertes per persones -o 
per professionals- que coneixen la nostra llengua haura de 
ser el Ministeri d 'Educació. Qui haud. de garantir que a~o 
s'englobi dins un programa coherent i que no sigui una actu
ació puntual i alIlada ha de ser també el Ministeri d'Educa
ció i Ciencia. Per tant, nosaltres creim que ja d'entrada hi ha 
11 re compromís per pan del Partit Socialista que a<;o sera 
possible i que, malgrat e l grup majoritari no hi doni suporto 
a~o estara garantit de qualque manera . Per alSo ens alegram 
de veure que s'ha presentat aques ta pro posta per incrementar 
la implantació de 1 ensenyament 011 a l Govem de la Comu
nitat Autonoma només es demana que dicti la norma, que 
dicti aBo que haura de regular que a<;o sigui possible, i qui 
haura ele fer efectiu aquest compliment és una aelministració 
que gestiona el seu partit. 

Per tant, nosaJtres creim que si hi ha voluntat que a<;o 
sigui una realitat, no caldria dur a aprovació aquesta moció 
que avui e cluu aquí, bastaria que I'adm inistració compe
tent el linisteri c! 'Educació i Ciencia, ha apliqués com 
s apliquen una erie de programes dins altres qüestions de 
I ensenyament. Pero ele totes manere cree important que el 
Parlament d.oni supon a la proposta que avui duu el Grup 
Parlamentari SO IALISTA a aguest Parlament. 

Per tant, nosaltres creim que si el grup majoritari 
-com he dit abans- dóna suport a aquesta proposta, 
igualment s'ampliara I'ensenyament en catala a tots els 
nivelIs no universitaris a les nostres IlIes. Per tant -com 
he dit-, també hi ha una altra serie de qüestions al mar
ge d 'aquesta, la qual també ens sembla positiva, pero 
que també ajuden que s'incrementi l'ús de la nostra 
lIengua com són les proves d 'accés a la docencia que fa 
el Ministeri d'Educació i Ciencia, on s'hauria d'exigir, 
des del nostre punt de vista, una prova obligatoria eli
minatoria de coneixement de la nostra lIengua, a90 en 
aquest moment no hi és, que s'haurien de catalogar gra
dualment com a places bilingües, perque la gent que hi 
accedÍs tengués coneixement de la nostra llengua, per
que ningú, cap funcionari de la docencia no tengui 
pla9a definitiva a les nostres ¡IJes si no pot demostrar el 
coneixement de la IJengua catalana. Aquestes són me
sures que a nosaltres ens semblen molt més efectives 
que la que avui pro posa el Grup Parlamentarí SOCIA
LISTA. 

Pero de totes maneres, com he dit al comen<;ament, 
hi donarem supon perque creim que, de qualque mane
ra, avanlSa i que obligaría tots els centres de les nostres 
iIles que donessin una assignatura en catala. Pero pen
sam que a<;o s'hauria d 'englobar dins un programa molt 
més coherent, perque es podria donar que a un nivell 
educatiu l'assignatura que es dóna en catala sigui una i 
que a un nivell superior en sigui una altra, i per tant 
a<;o necessita d'un programa molt més coherent, que, en 
aquesta moció evidentment no s'acaba de perfilar. 

Per tant, pensam que tendra el suport de la majoria 
d'aquesta cambra perque, evidentment, qui haura de fer 
la feina perque acto sigui una realitat haura de ser una 
administració que en aquest moment govema amb vos
tes i, per tant, no hi veim problemes per donar-hi su
port. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats. 
No podem acabar d'entendre com aquesta moció surt 
del si elel Partit Socialista, immediatament entendran el 
perque d'aquesta incomprensió. 

Encara que 'sigui entre parentesi, voldria tornar a 
repetir alIo que varem ten ir I'avinentesa ele dir fa uns 
dies quan parlavem també ele temes de cultura, i en 
concret de la nostra lIengua cataJana. No sera pel camí 
de la poca seriositat, de la mica de teatre que es pugui 
fer aquÍ dalt, alla on s'aconseguira del grup majoritari 
d 'aquesta cambra donar suport a aquelles mocions que 
puguin sortir el 'un o d'un altre grup, siguem sedosos, 
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prenguem-nos la nostra llengua i la nostra cultura com el 
més important que en aquest moment pugui tenir aquest 
país nostre de les Illes Balears. No venguem aquí a parlar 
ni de fauna ni de flora, parlem aquí del que és, en el mo
ment, important, la moció de catala i en catala, tot alló altre 
és venir a perdre el temps, i nosaltres no estam disposats a 
venir a perdre el temps ni a baver d'escoltar repetidament i 
reiterada temes i coses que res tenen a veure amb el tema 
d'avui. 

És una satisfacció per al Grup PP-UM veure i constatar 
-encara que sigui un gal'licisme- que tots els grups coincidim, 
menys el SOCIALISTA, en qui és que té la competencia en 
educació. de qui és la responsabilitat. No cal ara que tomam 
a explicitar quina és la nostra política pel que fa a I'ense
nyament del i en catala a la Comunitat Autónoma ni quines 
són les seves actuacions en aquest tema, ho varem explicar 
ben llargament fa pocs dies amb ocasió de la interpeHació 
per a la substanciació davant pie, de la qual deriva la present 
moció, i per aquesta raó, per evitar reiteracions innecessari
es, us la podem oferir de bell nou com annex. 

Tot comentant la moció que ens ocupa, permeteu-me de 
comem;ar per dues reflexions tretes de l'experiencia que ens 
ajudaran a centrar la nostra postura en aquest tema: Primera, 
ara per ara l'educació a aquesta comunitat autonoma -espe
rem que per poc temps- és en mans del Ministeri d'Educació 
i Ciencia, aixó vol dir que el ministeri és el competent per 
planificar, dirigir, gestionar i inspeccionar l'educacíó deIs 
centres docents de les Illes Balears. D'aquesta realitat, se'n 
deriva que el que la moció pretén s'hauria de realitzar mit
jan¡;;ant un conveni interinstitucional. Doncs bé, fins avui no 
s'ba pogut ni endevinar cap disposició del Mec per incloure 
en el conveni vigent una reglamentació del tipus que ara 
se'ns demana. Segona, imaginam que el Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, que promou la moció, sap que les conse
qüencies de I'obligatorietat d'impartir una area en cata la a 
tots els centres d'ensenyament no universitari gravaran el 
pressupost i la gestió del Mee. 1 voldria dir que no fa ni cinc 
hores que he intentat posar-me en contacte amb el Mee 
perque em pareixia molt rar que del Grup SOCIALISTA 
sortís aquesta moció. El nombre i la preparació del profes
sorat, l'augment de les hores d'ensenyament en catala, l'ela
boració del material didactic escaient, etc .. seran els proble
mes més immediats que s'hauran d'afrontar i que condicio
nen la viabilitat de la proposta. 

1"IIosaltres, el que sabem és que any rera any bi ha serioses 
dificultats per percebre l'aportació que el Ministeri d'Educa
ció i Ciencia s'ba compromes afer per al reciclatge de cata
la deIs professors de les Illes, i que suposa una des pesa mí
nima. 

Ho repetim, si la moció del Grup SOCIALISTA va enda
vant, sois queda per realitzar-ne el contingut la via del con
veni entre el Mec i la Conselleria de Cultura. També ja hem 
dit que fins al dia d'avui no hem esbrinat cap senyal de voler 
incloure en el conveni vigent res semblant, i si el ministeri no 
hi participa i dóna la seva conformitat al projecte la disposi-

ció del Govem que es demana esdevindra buida i esteril 
des del seu naixement. 

Per altra part, nosaltres no som partidaris -sembla 
que el Grup SOCIALISTA sí que ho és- de les obliga
cions imposades en materia d'ensenyament del catala o 
en catala. Pensam que, a mitja o a llarg termini, segons 
quines imposicions poden fer avorrir a alguns coHectius 
i sectors la nostra llengua i aconseguir el contrari del 
que veritablemem volem, algun exemple el podríem 
trobar a qualgue mitja de comunicació. No vulguem 
imposar -i ho repetim aquí- una i una altra vegada des 
d'aguest Parlament alió que és un desig, que sigui el 
nostre poble, definitivament el destinatari d'aquestes 
lleis, qui tengui la intenció de dur-Io endavant, no l'obli
guem amb més lleis. Nosaltres pensam que primer de 
tot cal posar els mitjans escaients, económics, humans i 
didactics. i crear les condicions que facin desitjable el 
coneixement de la nostra llengua catalana, i que no hi 
hagi dubte que una i una altra vegada el grup que dóna 
suport al Govem té algun empatx de pronunciar aguest 
nom tan honrós per a la cultura nostra, que no es tomÍ 
a repetir aquí una i una altra vegada. Volem promoure 
els incentius que empenyin els professors, els pares i els 
alumnes perque lliurement demanin I 'extensió progres
siva de l'ensenyament del catala i en catala. Hem de 
repetir una i una altra vegada quin és el camí que s'ha 
de seguir, facil, totalment i absoluta en cinc minuts re
solts per tenir no una area, com vostes demanen, totes 
les arees en catala. si ho vol el consell escolar, si ho vol 
el claustre de professors, i la circumst;'tncia així ho indi
ca. 

Peró que perque vostes vegin que nosaltres ens pre
nem molt seriosament l'ensenyament del catala, diguin 
que sí a alió que els proposaré com a esmena transacci
onal, hi diguin que sí: El Ministeri d'Educació i Cien
cia, en el marc del conveni de cooperació general i en 
tant que la Comunitat Autónoma no disposi de compe
tencíes plenes, es compromet a: Primer, participar en el 
programa de reciclatge del professorat en llengua catala
na i a aportar el 50% del pressupost global. Dos, 
col'laborar amb la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports a la creació del material didactic en catala. tres, 
acceptar els programes escolar de la conselleria. Ouatre, 
cedir a la conselleria tres inspectors d 'educació per a 
l'avaluació i control de l'ensenyament en catala. 1 cín
que, remetre a la conselleria, per a la seva aprovació, 
tots els projectes de centre, que obligatóriament hauran 
de fer referencia a un projecte lingüístic completo 

Tenen vostes ara i en aquest moment, si el president 
accepta aquesta transacció, la possibilitat de demostrar 
que estan disposats, el Ministeri d'Educació i la conselle
ria, a col'laborar perque la nostra llengua sigui emprada, 
usada a I'escola i al carrer, com tots vostes i els qui 
estam aquí desitjam, perque no són vostes qui ho desit
gen, som tots els qui bo desitjam, peró uns ho desitgen 
amb seriositat i altres amb teatre barat. Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gr:kies, Sr. Marí. En torn de replica, té la paraula el Sr. 
Pons. 

EL SR. PON S 1 PONS: 

Sr. President, per una qüestió d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 

S'') 1. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

No sabíem que s'hagués presentat una esmena a aquesta 
moció, i la veritat és que necessitarÍem com a mÍnim cinc 
minuts per examinar-la. NecessitarÍem un descans perque si 
no , no podem contestar. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord, en aixo té tota la raó. Jo entenc que abans de 
fixar la posició, el seu grup i tOt5 els grups tenen dret a veure 
la pro posta de transacció. En conseqüencia se suspen la 
sessió per un temps de cinc minuts. 

Prec silenci als diputats. Recomen<;a la sessió. En tom de 
replica, té la paraula el Sr. Pons i Pous. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta sessió 
haura tengut un caire una miqueta estrany perque és difícil 
pronunciar-se sobre una moció practicament alternativa 
presentac1a en el transcurs del debat sense cap tipus de conei
xement previo 

Hem examinat la proposta que presenta el Grup PP-UM 
i. francament, no creim que sigui un substitutiu d'una moció 
que té una formulació extremadament simple i efica~, com 
és la que presenta el Grup Parlamentari SOCIALISTA. Sen
se cercar histories pel ministeri, sen se cercar victimisme de 
cara a Madrid, planteja d'una manera clara i rotunda que la 
Comunitat Autonoma de les llles Balears. d'acord amb l'ar
ticle 14 de l'Estatut, té competencia exclusiva en materia de 
l'ensenyament en catala, i sabent que el Ministeri d'Educació 
i Ciencia -el Govem de la nació- és el titular del sistema 
educatiu a les lIles Balears. creim que aquesta formulació no 
és realment substituida per la que ens ha fet arribar el por
taveu del Partit Popular en aquest cas, per que? Perque 
creim que hi ha elements, a dins aquesta moció alternativa, 
que podran ser debatuts en un altre moment, pero que no 
seria bo que substituIssin una formulació clara i precisa, que, 
de ser aprovada, implicaría que tot el sistema educatiu no 
universitari de les Illes Balears tendria almenys una area en 
catala, i per a aixo no hi ha substituts que valguin, perque és 
clar, si parlam d 'un projecte lingüístic complet, un projecte 
lingüístic que diu que ho fan tot en castella i tenen l'assigna-

tura de catala, també és un projecte 1ingüístic, per 
tant, no és un element substitutiu. 

Per tant, no l'acceptam, crec que en altre moment 
podem debatre les materies que aquí es plantegen. Ja 
tenen una excusa per votar que no. Pero no s'enganin, 
ahir mateix dins aquest Parlament, em pareix que era a 
la sala que hi ha dan'era d'aquests vitralls, un conseller 
i altres diputats d'Unió Mallorquina es varen reunir amb 
la premsa i els varen dir que aixo era un acte demagogic 
i que ells no hi donarien suport. Per tant, encara que no 
s'hagués presentat aquest paper, hauríem votat exacta
ment igual, que no. Per que han armat aquest "fílibo
Ilit"? Perque avui no han vist reflectit a la premsa que 
la seva posició en contra d'aquesta materia no interessa
va a ningú; esta n comen~ant a perdre credibilitat, i quan 
un perd credibilitat -Sr. Conseller, en prengui bona 
nota-, aixo ja és la davallada final que acaba dins el pou, 
ho han vist, ho han intentat transmetre, ni una lÍnia, 
aixo ha quedat absolutament mort. 

Les intervencions que s'han prodult. El Grup MIXT 
ens ha dit que les maneres eren un element molt deter
minant perque es votas que no, els acab d'explicar que 
ahir mateix, dins aquesta cambra, el no ja es va garantir. 
Quant al Sr. Marí i Tm, jo Ji agraesc, Sr. Joan Marí, 
que avui ha estat una persona mesurada, jo sé que voste 
i jo, com a portaveus, de vegades hem tengut debats una 
mica aspres, jo crec que amb el temps hem aproximat 
una mica les posicions, pero Ji diré una cosa, aquí el 
teatre es fa quan hi ha gent que primerament ha escrit 
els guions, i si aquí es parla de lloros és perque, els 
lloros, els va fer volar el president, no els va treure 
aquest diputat, i per tant, el tema deIs lloros és un tema 
que va molt bé, que és molt grafic i que, en el cas que 
ens ocupa, define ix perfectament la situació en que es 
troba el Sr. Conseller de Cultura -qui comanda a Can 
Ribot es lloro o s'al-lot? 

(RiallesJ. 

Aixo neix de les paraules del Sr. President. 

Qui té la competencia? La Comunitat Autonoma. 
Qui té el sistema educatiu? El Govem, el Ministeri 
d'Educació i Ciencia. Pero aixo, tan simple, ho poden 
llegir en el BOCAIB de dia 19 de juny del 90, signat pel 
Sr Solana i pel Sr. Gabriel Cañellas. Per tant, jo no he 
de descobrir absolutament res, jo em remet exactament 
allo que esta en els textos legals. En són vostes els res
ponsables, en tenen la competencia. Gravaran els pres
suposts del Mec?, i de quan en~a es preocupen del 
pressuposts del Ministeri d'Educació i Ciencia? En
demés no és ver, per que?, aquí hi ha professors, el Sr. 
Valenciano entre altres, fa unes classes, les fa en castella 
o les fa en catala?, i deu cobrar exactament igual, no hi 
té cap problema. Per tant, aquestes excuses no serveixen 
absolutament per res. 
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El que jo lament molt és que a un debat d'aquesta trans
cendencia, perque podra haver estat divertit, pero el fons 
era molt important, alerta, no ens deixem perdre amb histo
ries de lloros, a un tema tan important, el responsable polí
tic, no el responsable del grup parlamentari, voste ha fet 
molt bé a sortir, i ha defensat la seva posició crec que d'una 
manera correcta, sinó que el conseller, que ha tengut temps 
per anar a conferencies d 'un diari, per fer-se entrevistes a 
l'altre, no hagi volgut sortir aquí a debatre absolutament res. 
1 és cIar, fer una actitud un poquet fatxendera és molt facil, 
dir per exemple que si els centres privats fossin de la nostra 
competencia en dos anys estarien d'acord a ensenyar-hi el 
catala, ho dira a una entrevista, aixo, pero m'agradaria que 
ho digués aquí, i amb proves cIares, perque l'ensenyament 
privat es fa en més del 85% en castella, i és un reducte, és 
un bunker lingüÍstic, alla on jo el vull veure, el Sr. Conse
lIer, que hi vagi a intentar convencer-los, a fer-hi d'apostol, 
perque és un reducte de cIassisme lingüístic; i té un element 
molt important, perque hi ha centres d'aquests que són ver
taders formadors de quadres, de quadres polítics i de qua
dres socials, i on va estudiar el Sr. President?, i on va estudi
ar el Sr. Felix Pons? A un d'aquests centres on és necessari 
que s'acostin al cataia, on tenguín com a mÍnim una area en 
catala perque sí no, el catala és una 11 maria 11 dins aquests 
centres, i aixo és el que la nostra moció combato 

És cIar. ha arribat l'hora de la veritat.. . 

EL SR. PRESIDENT: 

Ara acab, Sr. President. 

.. .la sort o la mort, com diuen als toros. 1 voste, Sr. Con
sel1er, no s'ha atrevít a sortír, i no s'hi ha atrevít senzillament 
perque no pot, perque és molt facil discutir o millor dit, 
llan<;ar un díscurs sense oponent, pero en el moment en que 
té aquí davant una persona que no és especialista en educa
ció, pero que coneix bastant del tema lingüístico com ha aca
bat de veure. Si voste aquí arriba a sortir, haguéssim vist 
com dialecticament un conseller surt fent el molinet. Moltes 
graciec. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. En torn de contrareplica, Sr. Vidal, té 
la paraula. 

EL SR..,,-VIDAL 1 JUAN: 

Gnlcies, Sr. President. Molt breument, més que res per 
deixar cIara la posició d'aquest diputat davant d'aquesta 
moció, perque, com he dit abans, segons esdevingués aquest 
debat, seria un o altre el nostre vot. 

Bé, la veritat és que una esmena transaccional no vol dir 
que sigui una esmena alternativa. Contest al Sr. Pons per al10 
que ha dit, si em permet dir-ho, per justificar també la meva 
postura, el meu vot, si m'ho permet el Sr. President, el que 
vull dir jo és senzillament que hagués votat una transacció 

que fos complement, que era el que hi feia falta, d'a
questa moció. Pero, com que no l'ha acceptada el grup 
que la presenta, la veritat, com que havia posat jo els 
meus inconvenients precisament a aquest aspecte, i no 
l'ha acceptada, la me va postura sera d'abstenció, i no 
m 'estic més per no comprometre la presidencia. Gálci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Vida!. Hi ha més intervencions? Sr. 
Gomila, té la paraula. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. El nostl'e grup ens alegram 
en certa manera que el Grup SOCIALISTA no hagi 
acceptat aquesta transacció, perque dóna a entendre que 
el tema de la normalització lingüística a l'ensenyament 
és només una qüestió de doblers -demanar el 50% 
aquí, de demanar el 50% alla-, pero que quan es tracta 
de qüestions practiques que no coste n doblers, baratar 
una norma, fer un decret, aquí no hi ha ningú, la qües
tió és només demanar doblers i doblers. Si feim 1 'ense
nyament en catala és una imposició, és una obligació, 
que ho demanin els consells escolars, que ha demanin 
els mestres, que ha demani tothom, i si ho feim en cas
tella no, es fa i prou, i ningú no ha de demanar res, 
aquí ja no es tracta després ni d'imposicions, ni d'obli
gacions, ni de res. L'únic que es pretén supos, amb 
aquesta moció que presenta el Grup SOCIALISTA i 
amb altres que ha presentat el nostre grup, és que la 
qüestió sigui molt més igualitaria i no encetar cap guer
ra de cap tipus, sinó que la situació del castella i la del 
cataJa dins l 'ensenyament estigui molt més podenrada 
que com realment en aquest moment esta. 

Per tant, ens alegram -com dei a al comen<;ament
que el Grup SOCIALISTA no hagi acceptat aquesta 
transacció, apart que sí que sigui una qüestió de doblers 
i que nosaltres a altres propostes així ho hem demanat, 
hem demanat més doblers per al finan<;ament de la 
normalització lingüística i per al finan<;ament de l'en
senyament en catala, pero el que vostes proposaven era 
una qüestió molt simple, molt concreta, tampoc no 
entenc com és que el grup majoritari no I'accepta per
que -com he dit a l'altra intervenció- qui de veritat 
l'haura d'aplicar sera el Ministeri d'Educació que, en 
aquesta administració, gestiona el Partit Socialista. Per 
tant, nosaltres continuarem donant suport a la moció 
que ha presentat el Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Sr. Marí i Tur, té la paraula. 

s 
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EL SR. MARÍ l TUR: 

Gracies, Sr. President. Ens ha temíem, ens ha temíem. 
Quan es demanen les coses seriosament i es demana un com
promís moral i economic ja canvia la canc;ó. Tenen dues 
paraules que els encanten, sembla que el diccionari s'acaba 
en victimisme, quan interessa, i en triomfalisme, quan és 
necessario Procurin, per alegrar aquesta cambra, emprar 
algun altre sinonim. 

Diu que, de ser aprovaela aquesta alternativa, implicaria 
realment que el ministeri volgués fer-se responsable del 505 
el'allo que tots pretenem, és just que si el ministeri té les 
competencies i la conselleria té la voluntat, ambdós compar
teixin les despeses, perque tots sabe m que a vegades la utopia 
d'algun grup pot fer pensar que tot es pot fer per art de 
magia, i ja som massa gran per saber que les coses en aquesta 
vida valen doblers. 

Aquí hi ha professors. en aquesta cambra s'ha dit, evi
dentment que n 'hi ha, de professors, a una banda i a l'altra. 
l per que posen tanta dificultat a acceptar que els centres 
que valen ensenyar en catala tot, no una assignatura, no una 
area, tot, ho poden fer si hi estan d'acord en aquella comuni
tat a la qual va dirigit l'ús del catala, per que hem d'obligar 
un centre on, per les raons que siguin (immigrants. fills de 
funcionaris, etc.) no volen ensenyament en cataia per al seu 
futur?, per que els hi hem d'obligar? Si el valen, tenen el 
camí clarÍssim: consell escolar, claustre de professors i ne
cessitat sociolíngüística. És que vostes no ha valen entendre, 
per que valen imposar una cosa?, per que volen obligar? 
Deixem que la societat Iliurement i desinteressada, sense que 
ni els socialistes, ni els del Partít Popular, ni els d'Unió Ma
llorquina, ni al tres grups, els ho imposi, faci a110 que vol. Hi 
ha quelcom més formós que la lIibertat dins una petita co
munitat? EIs imposarem el catala quan ells el vulguin, i si no 
el valen, no. Facem tots, pero, que sigui propícia la circums
tancia perque el vulguin en cntala, i la circumstancia sera 
favorable si els la presentam Cié bona manera, no si els la 
imposam, ningú no vol que li imposin lIeis, ningú no vol que 
Ji imposin una norma, i menys en aquest tema. 

Per tant, tots vostes, aquí i aquí, facem el possible per
que d 'una manera ordenada, cordial. estimant la nostra lIen
gua catalana, amb la nostra varietat, que també l'hem d'es
timar, s'empri a l'escola, s'empri a la discoteca i s'empri al 
carrer, i també, quan nosaltres escrivim, si ho volem, facem
ho en catala, pero alguns del Grup SOCIALISTA, quan es 
tracta de fer alguna propaganda o algun acte electoral no 
empren la nostra lIengua, estiguem alerta amb aixo. Modes
tament, els puc dir que només he escrit cinc llibres, només, 
tots estan en catala, poden dir el mateix els qui estan aquí 
quan escriuen al diari, quan van a la campanya electoral o 
quan parlen per radio?, ho fan en la nostra llengua? Expres
sem el que aquí deim gratuItament de forma més seriosa 
Ouan buscam els vots. Gracies. Sr. President. 

(Aldarull a la sala). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ. 

Acabat el debat i l'aldarull, passarem a la votació. 

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? 

24 vots a favor, 31 en contra, 2 abstencions. En con
seqüencia, queda rebutjada la moció. 

1.2) Moció RGE núm. 3404/93, presentada pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a residus no mu
nicipals, derivada del debat de la InterpeHació RGE 
núm. 2888/93. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la Moció 3404, del Grup Parlamentarí 
SOCIALISTA, relativa a residus no municipals. Té la 
paraula, pel Grul' SOCIALISTA, el Sr. Triay i Llopis. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Demanaria 
a la presidencia que fes lectura de la mocÍó, per favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el 
Govern de la Comunitat a exercir. amb decisió i ferme
sa, les seves competencies en el camp de la gestió deis 
residus no inclosos en els plans insulars de residus solids 
urbans. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Go
vern de la Comunitat a elaborar, per a cada íJla, un pla 
de gestíó de residus de demolició d'obres i construccions 
que acabi amb els abocaments salvatges, mitjans;ant el 
reciclatge deis n1aterials i l'abocament controlat en em
plac;aments prefixats. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el 
Govern de la Comunitat a elaborar un pla, per a cada 
illa, de gestió de residus carnis procedents d'ecorxadors , 
supermercats i carnisseries, que elimini els perills sanita-
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ris i ambientals de la situació actual i permeti la recuperació 
de subproductes amb valor economie. 

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern 
de la Comunitat a elaborar un pla, per a cada illa, per a la 
gestió deIs residus procedents d'hospitals, clíniques i consu
ltes mediques, per tal de garantir les condicions mediambi
entals i evitar perills a la salut pública. 

Cinque. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern 
de la Comunitat a elaborar en el maxim de sis mesos un 
programa de propostes per a la gestió integral de cadascun 
deIs següents residus: a) Olis industrials i d 'automoció. b) 
Olis de cuina, d'hotes i de restaurants. c) Fluorescents i 
lampades de vapor de mercurio d) Frigorífics. el) Piles, acu
muladors i bateries. f) Ferralles." 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mol\. Sr. triay, té la paraula. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
La moció que avui presentam, tal com era la interpeHació 
que hi ha donat 110c. tracta de residus no municipals, per 
tant, tracta de residus no inclosos en la categoria de residus 
solids urbans, per tant, tracta d'aquells residus per als quals 
no esta previst tractament a la incineradora futura de Son 
Reus ni a la planta de compost de Menorca, ni a l'abocador 
controlat d 'Eivissa, ni a !'incinerador de Formentera. U ii 
altre dia durem aquí la problematica de residus industrials 
tan toxies i perillosos com són els de les indústries bijuteres, 
que manegen cianur, i d'altres, que mereixeran un debat 
específic sobre aquesta qüestió. 

Pero la moció que avui ens ocupa fa referencia a residus 
hospitalaris, a residus d'escorxadors, a olis industrials i de 
cuina de grans establiments turístics, a frigorífics, piles, 
acumuladors i bateries, tots aquests que he dit fins ara quali
ficats com a toxics i perillosos, i a residus especials, com són 
les ferralles, inclosos els cotxes i electrodomestics, i com són 
els residus de demolició d'obres, enderrocs, runes, peltrets, 
etc 

Existeix un descontrol, un abandonament, una desídia, 
una incompetencia -com dei a el conseller d'Indústria i Co
men; en et debat de la moció- en aquesta qüestió a la gestió, 
per part del Govern, d'aquests residus. La realitat és negativa 
i desfavorable, tant si l'examinam des del punt de vista de les 
nostres exigencies ambientals , com a ciutadans de les Illes 
balears, com si ha feim amb els ulls forans deIs clients de la 
nostra indústria turística, com si la valoram des de la neces
sitat objectiva de controlar la perillositat de determinats 
residus. 

A tots els municipis hi ha abocadors incontrolats, salvat
ges, de cotxes, de rentadores, de geleres, de escombros -dit 
amb aquest castellanisme- que fan mal als ulls i al paisatge, 

....... 

i que contenen perillosos components. Unes trenta mil 
tones cada any de ferraHes; de runes i enderrocs, qui ho 
sap; frigorífics substitu'its i tirats, quan se'n venen, de 
nous, cada any?, i tenen, com tots vostes saben, circuÍts 
de refrigeració amb gasos clarament i reconegudament 
perillosos per a l'atmosfera i per a la vida humana; es 
desconeix la destinació de quasi mil tones per any d'oli 
industrial i d 'automoció, on van? o a contaminar el sol 
i el subsol o a destruir i inutilitzar les depuradores a 
través del clavegueram; moltes tones d'oli de cuinar de 
grans restaurants i de grans hotels; moltes tones, aproxi
madament mil cinc-centes cada any, de residus d'escor
xadors que no es tracten; milers i milers de perilIosíssi
mes lampades de vapor de mercuri, de f1uorescents, de 
bateries, etc. 

EIs sistemes de tractament de residus hospitalaris 
funcionen malament, inapropiadament, a l'hospital de 
Son Dureta, per exemple; pero no tan soIs a I'hospital 
de Son Dureta, I'Hospital General també incompleix les 
normatives en materia d'emissions a l'atmosfera deIs 
materials i residus hospitalaris que hi cremen; i a I'hos
pital psiquiatric, com es resolen?, si algú ho sap, que ho 
digui. 

Aquesta moció pretén donar Hum i claredat a aquest 
fosc panorama, perque, senyores i senyors diputats, tots 
aquests problemes tenen solució. S'ha d'estudiar el vo
lum i el mapa de residus específics, s'ha de veure si 
admeten solucions dins el nostre territori o si s'han de 
transportar a la península per al seu tractament, s'ha de 
valorar economicament la gestió d 'aquests residus, esta
blir mecanismes coercitius i carregues economiques per 
als productors d'aquests residus per poder sufragar la 
seva gestió, s'ha de governar en aquesta qüestió, no 
eludir les responsabilitats inherents al poder, i aixo, ho 
die dirigit al conseller d'Indústria i Comen;, que n'és el 
responsable. 

Tot té solució, pero s'ha de voler canviar I'actual 
situació de brutor i l'actual política de "passotisme" . La 
netedat que tots practicam ben segur dins les nostres 
cases,l'hem de fer extensiva als espais oberts, per l'este
tica i pel paisatge, que té un interes economic i turístic 
clar, pero també per defensar la salut pública, i també 
en defensa de 1 'ecologia, del medi ambient, del sol, del 
subsol i de l'atmosfera. 

Aquestes propostes que avui presentam no tan soIs es 
poden complir, és que ja haurien el'estar complides dins 
un normal exercici del Govern al camp mediambiental. 

Fa uns quants anys que funcionen arreu del món 
plantes de reciclatge ele materials de construcció, que 
produeixen arids per a carreteres o per a formigons. 
aixo no tan soIs és possible, sinó que és viable a partir 
el 'una determinada població, a partir el 'una determinada 
concentració d'aquesta població. Probablement I'illa de 
Mallorca compleix aquests requeriments, estudi'in-Ios, 
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íxo és el que demanam, que estudiln la viabilitat d'aquest 
~iPUS de solució, perque, si a qualque banda esta justificat el 
reciclatge de material de construcció, la conversió de runes, 
enderrocs i peltrets en materials aprofitables, és aquí, a les 
Illes Balears, on tenim un territori petit, aquí on el paisatge 
i l'oci és el negoci de que vivím, i aquí on cada dia sera 
més difícil obrir noves pedreres indefinidament. Benvingu
des siguin les tecnologies punta, benvinguda sigui la telemati
ca, benvingut Mr. Marshall, pero no menyspreem tecnologies 
pobres, tecnologies blanes, tecnologies barates. tecnologies 
assequibles, com és la del reciclatge de materíals de construc
ció que, amb una regulació, aixo vol dir amb una bona polí
tica, poden aconseguir millores ambientals substancials. Pro
posam que els residus procedents deIs escorxadors síguin tots 
ells tractats, no tan soIs com a conseqüencia d'una bona 
política de gestió de residus, sinó perque endemés és una 
bona gestió economica, si se la sap impulsar. Que els residus 
deis hospitals siguin tractats, programada la seva solució 
conjuntament, la de 10ts ells, a cada illa, de tots els centres. 
Que el Govern plantegi solucions integrals per a cada una de 
les ílles als olis industrials, als olis de cuina, a les Iampades 
que contenen mercuri, als frigorífics, que contenen gasos 
fluorocarbonats, a les piles, als acumuladors í a les ferralles. 

Per acabar aquesta exposició, perú per comenc;ar la 
moció, una exhortació a l'exercici sense complexos i sense 
abúlies de les competencies deIs instruments d'autoritat 
posats per les lIeis en mans del Govern, perque la feina i els 
problemes són grossos, pero la voluntat ha estat massa feble. 

En resum, senyores i senyors diputats, un conjunt de 
propostes positives, facils de complir, a l'abast fins i tot 
d'una consellería ineficient i de paper marginal dins l'orga
nigrama del Govern com és la Conselleria de Comerc; i 111-
dústria. Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Triay, després del debat que varem tenir a la interpeHació, 
en el seu moment, jo li hauria de dir una cosa semblant a 
allo que el Sr. Cosme Vidal havia dit abans al seu company 
de grup, que l'esperit d 'aquesta moció, fins i tot no l'esperit, 
sinó el que diu la propia moció, encara que s'hi poden in
cloure matisacions, podem dir que basicament hí estam d'a
cord, i que hi ha una cosa que no acabam d'entendre, que és 
el fet que no es plantegi com una única proposta d'un pla de 
tot5 els residus que no estan inclosos en els plans insulars de 
res idus solids urbans, perque si bé tots tenen un tractament 
diferent, crec que dins un mate ix es podria fer uns apartats 
de cada un deIs residus que aquí s'especifiquen. 

Ac;o seria una matisació o un aclariment que ens 
agradaria que se'ns fes a la replica, per una banda. Per 
una altra banda, tal com li he dit, Ji diria el mateix que 
ha dit el Sr. Cosme Vidal al seu company, que, si real
ment volem -i coincidim amb el que aquí es demana
que ac;o surti endavant, no creim que la millor manera 
sigui presentar aquesta moció amb un sentit o amb un 
to un tant negatiu. Que hi ha discrepancies en el funci
onament de la Conselleria d'Indústria i Comerc;? Bé, 
pot ser que n'hi hagi, i que, des del punt de vista del 
Grup SOCIALISTA s'hagi de fer aquesta crítica; ara, 
que pel fet que encara no hi hagi una gestió de tots 
aquests residus s'hagi de fer una desqualificació de ca
racter global d'altres temes o d'altres assumptes que fa 
la ConseIleria d 'Indústria i Comerc;, doncs, creim que no 
és la millar forma per intentar arribar un consens, per 
intentar arribar a un acord, i tirar una ma perque re
alment es pugui arribar a aquesta entente -dit amb un 
castellanisme- i es pugui, de qualque forma, aprovar que 
s'hagin de fer aquests plans de gestió de residus solids 
que no estan inclosos en els plans insulars. 

Estam totalment d'acord amb la problematica, d'ac;o 
ja varem parlar en la interpe¡'¡ació, amb la problematica 
que suposen tots aquests residus. Tenim exemples de les 
mobilitzacions que hi ha hagut quant a I 'eliminació de 
residus toxics hospitalaris, que s'ha produi't en el cas de 
Son Dureta, la mobilització que s'ha produ'it entorn a 
ac;o, tardana. La consciencia deis ciutadans d 'aquesta 
comunitat autonoma respecte d'aquestes qüestions -
també ha hem de dir- no és tampoc una consciencia ... , 
que hem d'aconseguir que hi hagi cada vegada una ma
jor conscienciació sobre aquestes qüestions, pero d'una 
forma. molt tardana ha vingut aquesta, perque ja fa 
estona que va ac;o, no en fa un any ni en fa mig, d'ac;o, 
fa molts d'anys que es cremen aquests residus i ningú no 
s'havia mobilitzat per ac;o. 

Quants d 'ays han estat, els parallamps radioactius, 
posats a les escales, a centres oficials, i ha costat moltís
sim, ha costat fins ara, i també nombroses mobilitzaci
ons -recordem el cas de l'illa d 'Eivissa, on va haver una 
mobilització entorn a aquest tema; també la va haver a 
l'illa de Menorca; i també, per part d'una serie d'associ
acions de pares, aquí, a l'illa de Mallorca-, i s'ha tardat 
molt a resoldre aquesta qüestió, ara sembla que es resol 
aquests dies, i sembla que aquest problema desapareixe
ra . 

Evidentment, dóna una mala imatge, de cara al turis
ta i a tots aquells que ens visiten, pel motiu que sigui, 
fins i tot pels pr'opis habitants de la Comunitat s'hauria 
de fer una labor de conscienciació, i en aquest sentit tal 
vegada s 'hi hauria d 'introduir un punt sobre que també 
s'hauria de fer una campanya de sensibilització ciutada
na, en la qual haurien de col'laborar els consells insulars 
i tots els ajuntaments, per aconseguir que la persona, des 
que va a escola, es conscienci'i que no ha d'embrutar. 
que no ha de llevar-se de damunt molts d'objectes que 
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després provoquen aquestes situacions; també ho hem de dir, 
a l'illa de Menorca s'han fet dues campanyes de Menorca 
neta, una amb l'anterior govern al consell insular i una altra 
amb l'actual, i els resultats no han estat del tot satisfactoris, 
perque la coHaboració ciutadana, la resposta, no ha estat 
prou satisfactoria, és a dir, allo que ha estat la primera part, 
que era el pla de xoc, llevar les geleres, les rentadores, els 
estris, tot el que hi havia a abocadors incontrolats, s'ha fet, 
pero quina cosa més penosa ha estat que al cap de quinze, 
vint, vint-i-cinc dies, aquests abocadors una altra vegada han 
tornat a estar plens, i evidentment no han estat les instituci
ons qui els ha tornat a omplir, sinó que han estat aquests 
ciutadans que no tenen consciencia d'aquest problema -és 
una cosa bastant estesa-, els és igual una cosa que l'altra i 
tornen a provocar la mateixa situació; s'ha aconseguit l'eli
minació de tots aquests residus, s'ha aconseguit dur als ferro
vellers totes les deixalles que hi havia al camp, s'ha aconse
guit la seva eliminació, pero per un curt espai de temps. En 
aquest sentit, crec que també s'hauria de fer un pla de cons
cienciació deis ciutadans, s'hauria de fer una labor que co
men<;as a les escoles. 

En aquest sentit, crec que tots tenim aquesta responsabi
litat, aconseguir que a¡;:o es faci, perque si feim tot allo altre 
pero no hi ha aquesta conscienciació, el problema no queda
ra resolt del tot, i després també hi ha d'haver una part 
sancionadora, una part coercitiva, que aquells ciutadans que 
no ho entenen i continuen creant aquest tipus de problemes -
empreses o particulars- que puguin ser sancionats pels ajun
taments, que la sanció no es quedi en cinc o en vint-i-cinc 
mil pessetes com a maxim, sinó que les sancions puguin anar 
molt més enlla, sobretot quan es tracta d'una cosa feta amb 
premeditació, com és el cas de les runes o el bagatge que 
tiren moles vegades empreses de construcció, que, normal
ment, i curiosament, tots aquests bagatges i aquestes runes 
que van al camp, a aquests abocadors incontrolats, quasi 
sempre coincideixen amb restes d'obres iHegals, i la millor 
forma de tapar la iHegalitat és dur-Ies a un abocador incon
trolat, s'han seguit moltes vegades aquestes runes i s'ha arri
bat a saber d'on eren, i normalment han estat obres de ca
racter iHegal. 

Per tant, he de dir que en principi estam d'acord amb 
aquesta moció, hi donarem el nostre suport, l'única cosa és 
que creim que es podia haver juntat tat en un únic pla, evi
dentment en apartats, perque no tots els residus tenen el ma
teix sistema d'eliminació, pero tal vegada hauria estat molt 
més operatiu, fins i tot molt més rapida la forma de fer 
aquest pla, perque pensem que cada un d'aquests plans dura 
el seu temps d'elaboració, i jo veig realment difícil que es 
puguin fer tots a la vegada; en tot cas, si se'n fes un tot sol 
tal vegada seria molt més facil i el camí seria molt més 
senzil!. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel PSM i EEM, té la paraula la Sra. 
Vadel!. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Quan el Sr. Triay va presentar fa quinze dies aquella 
interpeHació seva sobre el tractament de residus no mu
nicipals ja va fer una exposició molt clara de la proble
matica deIs abocaments incontrolats, i sobretot que feim 
amb tots aquests residus que els ajuntaments i la recolli
da domestica no poden solucionar. 

Avui també la seva exposició ha estat prou clara, i el 
que li volem dir és que, com ja li avan¡;:avem la passada 
interpeHació, estam absolutament d'acord que és ben 
necessari que s'adoptin mesures a partir d'ara. S'ha dit 
que hi arribavem tard, maldament sigui un poc tard, 
realment crec que no es pot deixar passar més temps 
perque el problema es va fent gros de cada dia i, si no 
hi arriben solucions, no sabem com acabara. 

Tema deis enderrocs i tema deIs residus de demolició 
d 'obres i construccions. Estam posant el nostre camp 
realment com un abocador -i n'hi ha per tot-, no només 
són els particuiar els qui n'aboquen, sinó que sabem per 
notícies de la premsa que ajuntaments que no saben on 
han de tirar les seves deixalles els posen dins zones fo
restals protegides. a nosaltres ens pareix molt greu, per
que si els ajuntaments no donen exemple, que han de 
rer els particulars que no tenen un lloc on deixar Is 
residus de les obres que puguin fer? 

Aquests plans que proposa el grup Parlamentari 
SOCIALISTA s'haurien de comen¡;:ar des d'ara. La 
directiva comuniti'tria 91156 obliga els seus estats mem
bres a establir una serie de plans, un o diversos plans de 
gestió de residus, i actualment el Govern central prepara 
una llei marc de residus especials. Aquesta llei marc pre
veu en el seu avantprojecte que hi haura d'haver inicia
tives per part de les corporacions locals i les comunitats 
autonomes per elaborar els plans locals i regionals. Aixo 
vol dir allo que nosaltres ja varem avan¡;:ar a la inter
peHació, que no poden actuar independentment uns 
organismes d'uns altres, sinó que han d'estar en 
coHaboració. Pero si no hi ha un impuls fort per part 
de les institucions més fortes, difícilment els ajunta
ments, que són els qui paguen les conseqüencies de no 
saber que fer amb els seus residus, per ells tot sois no 
poden donar solució a aquest problema greu que ara 
tractam. 

Que es pogués fer un pla tot sol? Pot ser sí, pero 
cada un deis problemes ha de menester un tractament 
diferent. facilment es poden recuperar i reciclar els 
residus de demolició d'obres, i es poden reutilitzar; aixo 
necessita un tractament molt diferenciat del que per 
exemple seria la recuperació -o almanco l'emmagat
zemament- deis cotxes, hi ha una serie de mesures i una 
certa conscienciació per part deis fabricants de cotxes, 
fins i tot ja es prenen una serie de mesures en la fabri
cació de cotxes perque es pugui reciclar la major part 
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del material que s'empra en la seva construcció. Pero difí
cilment es pot fer des d'una administració tota sola si no hi 
ha unes mesures que acompanyin tot aquest reciclatge. 

Estam totalment d'acord, Sr. Triay, que s'han d'envestir 
els estudis i que s'Ohan de fer una serie de plans per donar 
aquests solucion ja no podero consentir que el nostre pai
satge la nostra ecología se 11 ressenti cada vegada més d 'a
quests abocaments incontrolats i que, com ha dit voste, les 
depuradores hagin de tenir un mal funcionament perque hi 
van residus que no són aptes per depurar a aquestes instal.la
cíons. 

Per tant, ja només em queda dir-Ii que el nostre suport 
sera total a cada un d'aquests punts de la moció que empra, 
i també espera m i volem dir que voldrÍem que aquests plans 
es fessin amb la major celeritat possible i que no quedassin 
com un simple estudi o que es fessin estudis molt costosos i 
que després no s'adoptassin les mesures escaients per poder
los dur a terme. Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vadel\. Pel Grup PP-UM, té la paraula el Sr. 
Verger i PocovÍ. 

EL SR. VERGER 1 POCOVÍ: 

Sr. President, senyores i senyors diputats presents a la 
sala. ens trobam davant una moció , conseqüencia d'una in
terpel'lació, que no és una as signatura pendent d'aquesta 
comunitat autonoma, sinó que és una assignatura pendent de 
tot l'Estat espanyol, perque tot el que se'ns pro posa aquí és 
cert i segur que a curt termini haura de tenir una solució 
definitiva, i no com ara, quan realment. al empara de la Llei 
de 1.975, de residus solids urhans, no té aco!lida, perque 
precisament és dins el context de la legislació espanyola 
actual sobre residus on es troba la problematica que dificulta 
la solució a aquests problemes. 

En primer 1I0c. aquesta lIei no preveu l' exigencia de res
ponsabilitats. allo tan conegut, a tot Europa s'estima com a 
bo que qui contamina paga. AquÍ s'ha fet una menció a 
aixo. Avui dia. aquestes restes especifiques, ja siguin sanitari
es, ja siguin olis, d 'escorxadors, etc. tenen un fabricant , tenen 
un importador, tenen un representant. tothom sap qui son, 
i per consegüent se'ls podrien aplicar unes taxes, pero aques
ta creació d'aquests instruments economics, avui per avui, 
amb la !lei actual, és impossible. 

Per una altra part, aquestes mancances de la !lei han 
suposat una extrema dificultat per abordar la regulació de la 
gestió de residus tan coneguts com els que reflecteix la moció 
en el seu punt 5: olis industrials, olis de cuina, fluorescents. 
frigorífics , piles. ferralles, etc. perque quan es va redactat la 
Llei de residus solids urbans en 1975 aquests residus no 
oferien una pressió sobre el mecli ambient, pero que avui sí 

que la ofereixen, molts deIs quals s'han de reciclar, pero 
les seves expectatives de reciclatge es veuen frustrades 
perque el balane; economic no és positiu i, per conse
güent, hi haura d 'haver una aportació de les institucions 
o d 'algú per fer aquest possible reciclatge o perque, en 
el cas deIs hospitalaris -o sanitaris-, realment ofereixen 
unes dificultats importants de manipulació i tractament 
per la majoria d 'ajuntaments. Aixo fa que s'hagi d'esta
blir una !lei que matisi el sistema de competencies i que 
no permetin -miri el que dic-, que no permetin l'atribu
ció exclusiva als ajuntaments. com fa actualment la llei 
vigent de residus solids urbans, i per a altres residus que 
necessitaran for~osament d'una recollida selectiva hi 
haura d'haver una obligaeíó, una llei basica que ho 
ordeni, perque haura d'obligar els ajuntaments que així 
sigui. 

E n aquest sentit, com hem dit aquí, estam davant 
una assignatura pendent de tot I'estat espanyol, i així ho 
ha entes el Ministeri d'Obres Públiques i Transports. 
Dia 22 d 'ocutbre del 93 la seva Direceíó General de 
Política Ambiental fa una publicació aBa on es reflec
teix tot aixo que he dit, aBa on ens anuncia a curt termi
ni una llei basica per a tots aquests residus perillosos, i 
alla on tendran un tractament especial totes les conside
racions que aquÍ avui es fan . 

Seria molt felcil dir per part nostra que acceptam 
aquesta moció, en el sentit que s'estudii i que s'elabori 
un pla de gestió per a residus de demolició d'obres i 
construccions, seria fkil dir que sí també a la gestió de 
residus carnis, i dir que el conseller d'agricultura en un 
moment determinat ja va discutir i negociar amb el 
Feoga la possibilitat de posar una planta de reciclatge 
d'aquests materials, el Feoga estava disposat a aportar-hi 
el 40% , uesprés les eleccions varen truncar aquella ex
pectativa, i per consegüent s'haunl. de tornar a negociar, 
o seria molt faeíl dir també que sí al punt quart, pel 
que fa als resiclus hospitalaris, perque o els hospitals 
compleixen amb la normativa imposada al cas o, senyors 
meus, s'esta fent -i no ho negaré- alguna gestió per part 
de la Conselleria d 'Indústria i Comer~ amb empreses 
que donen una solueíó puntual en el cas que els hospi
tals no puguin resoldre per si mateixos aquests proble
mes de residus hospitalaris. perque realment la pressió 
és important. 

Pero nosaltres , que creim que aquest tema no es pot 
allargar excessivament. que creim que davant aquest 
anunci per part del Ministeri d'Obres Públiques i Trans
ports d 'una nova legislació que contempli globalment, 
com a llei basica, tota aquesta problematica i altres que 
aquí es presenten, direm que no a aquesta moeíó, pero 
també ho farem amb un compromís, també ho volem 
fer amb un compromís. Entenem que I'anunci d'aquesta 
publicació per part del ministeri, amb un estat avanc;at 
de redacció d'estudis tecnics j jurídics, etc., no pot 
allargar tampoc en excés que el Govern autonom pren
gui mesures en el cas que aquesta llei basica no surti, i 
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per tant, nosaltres -el nostre grup- creim que maldament avui 
votem que no a aquesta modó, si alllarg deIs primers mesos 
del 94 no existeix una nova legislació que resolgui tots 
aquests problemes, instarem nosaltres mateixos el Govem 
autonom perque posi en marxa tota aquesta serie de plans, 
perque creim que són necessaris. Certament també hi ha
guéssim pogut dir que sí, perque als punts 1, 2, 3 i 4 no 
posava terminis , ( .. . ) si haguéssim d 'acabar la redacció deis 
plans, i just era al punt 5 on donava un maxim de temps de 
sis mesos. Ido miri, nosaltres, fora aprovar-Ia-hi, pensam que 
en menys de sis mesos o existe ix aquesta legislació basica, 
que si és basica sera d 'obligat compliment per part de totes 
les administracions autonomiques del país, i, si no, pensam 
que nosaltres mateixos o el grup que sigui, pero pensam 
també que el Grup Parlamentari PP-Um haura d'instar el 
Goyern o li haura de recomanar o li haud. de comentar 
perque po si en marxa tota aquesta serie de plans, perque 
realment són necessaris. Moltes gracie5. Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Verger. En tom de replica, Sr. Triay, té la 
paraula. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Aquest 
Parlament va aproyar fa anys, quan va aprovar els criteris 
per al Pla director de residus solids urbans de cada una de les 
iIles, com a condició que es faria un pla de tots els residus 
que no entren en els residus solids urbans; per tant, aquí no 
cal ara desentendre-se'n. Si s'ha pogut fer un Pla de residus 
solids de Mallorca, si s'ha pogut fer un Pla de residus solids 
de Menorca -urbans- i si és a punt d'aprovar-se un Pla de 
residus solids d'Eivissa i Formentera és perque aquest Par
lament va fer uns criteris que els ho permetia, i un d'aquests 
criteris és que s'havia de fer un pla de tots aquells residus 
que no entren en la categoria de residus solids urbans. 

Aquest Parlament, l'any 91, per donar-los més for¡;a, per
que semblaya que havia caigut en buit aquest acord deis 
criteris, ya aprovar una proposició no de lIei per unanimitat, 
aquí 011 deien que el Govern faria aquest Pla director de 
deixalles, com es deia, sectorial de deixalles. 

Per tant, tot aixo esta acordat aquí, i aixo avui no esta en 
qüestió perque no és dins la moció. Aquí avui yenim a 
proposar unes mesures concretes, no uns estudis, no, uns 
programes, unes solucions concretes, per resoldre problemes 
específics. Per tant, aquí no hi ha opció entre si el gros o si 
el petit, si ha de ser tot junt o separat. Aquesta és la propos
ta que nosaltres feim per resoldre determinats residus, per
que aquesta moció no esgota, ni molt menys, el conjunt i la 
totalitat deis residus que es produeixen a les índústries i a les 
activitats de tot tipus que no són dins la categoría de residus 
solids urbans. 

Difícilment seryira per res una campanya de difusió de 
la necessitat de ser nets, acurats i ciutadans de primera, i de 

no tirar runes al primer revolt del camí, si realment no 
hi ha on tirar correctament aquests enderrocs. Aixo és 
el que passa a aquestes illes, que no hi ha cap abocament 
de residus de demolició que sigui correcte, que sigui 
legal, i per tant, tots són salvatges, siguin les obres legals 
o siguin il-legals, perque al marge que s'opti o no per la 
solució del reciclatge, s'haura de fer un pla que esta
blesqui els punts d 'abocament controlat d'aquests resi
dus, que avui no hi existeix. Per tant, per a que servira 
dir que no tirin incontrolablement aquests residus si és 
que no hi ha on tirar-los?, és un problema que no esta 
en absolut plantejat a nivell de l'administr3ció, i que cap 
ajuntament se sent amb capacitat per donar-li una solu
ció municipal. 

Que hi haura una lIei marc -que esta anunciada- de 
residus especials, molt bé, aixo ajudara a resoldre els 
problemes, aclarira, augmentara les exigencies al dia 
d'avui, s'adaptara a les noves directives europees, cada 
yegada més exigents, pero aixo no lleva que hi ha tot un 
paquet de responsabilitats del Govern de la Comunitat 
Autonoma perque -i ho sent pel Sr. Verger- des de l'any 
75 ha plogut molt, i la Llei de residus urbans de 1 'any 75 
jo aquí no la cit per res, perque tot aquest problema 
que jo planteig, especialment en la categoria de residus 
toxics i perillosos, com són els olis, com són les restes 
d'escorxadors, com són els clínics i sanitaris, com són 
les piles i acumuladors, com són els circuits de refrigera
ció, com són les h'impades de vapor, etc., tot aquest 
paquet de residus, Sr. Verger, em sap greu dir-li-ho, es 
regeixen per la Llei de residus toxics i perillosos, de 
1988, aquí on estan ben clares les funcions d 'inspecció, 
d'autorització, de control, que corresponen al Goyern de 
la Comunitat Autonoma. Per tant, que aixo es faci d'una 
manera conjunta -com nosaltres proposam- o que es faci 
per la inspecció diaria i pel control diari, és en mans del 
Govern, i és claríssim, per aquesta llei de 1988, que 
són els productors de residus els responsables del seu 
tractament o del seu lliurament als gestors de residus. 

No es tracta aquí en absolut -crec que tothom ha ha 
entes perfectament- que l'Administració pública assu
mesqui ara el tractament de tata aquesta multitud de 
residus especials, es tracta que l'Administració pública 
exercesqui de govern, que exercesqui de poder públic, i 
per tant, programi les solucions, yegi les mesures a pren
dre, controli, dirigesqui la solució d'aquest problema. 
Per tant, crec que aixo és perfectament assumible, crec 
que és obligadament assumible, em sembla difícilment 
justificable el vot contrari, perque realment és dir que 
no valen exercir obligacions que tenen per legislació 
basica, per reglament basic. La legislació del 88 i el 
reglament, la legislació del 86 i el reglament del 88, i 
que, per tant, qualseyol manifestació d'incompetencia, 
no d'incompetencia en la gestió, que aquesta és recone
guda i notoria, sinó de falta de competencia, i de falta 
de presencia. i de falta d 'assistencia, a aquests debats i 
a aquests problemes esta absolutament injustificada, 
perque és ciar que tenim en el Parlament carpetes ple-
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nes de documents que reconeixen no la competencia, pero 
sí J'obligació d 'exercir-Ia, aquÍ on es parla de tones d 'oli, 
d'autoritzacions, d'inspeccions, i per tant s'hi parla deIs pro
blemes que nosaltres plantejam aquí. Simplement que nosal
tres aquí creim que s'ha de mirar de trobar-hi solucions 
conjuntes, solucions que han de ser impulsades pels particu
lars, pels productors, pels industrials, pels hotelers, pels cons
tructors , pero que realment tenguin la visió de conjunt, que 
és la que crec que és obligació que hi aporti el poder públic, 
el poder que emana d'aquest Parlamento Moltes gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Hi ha intervencions en contrareplica? 
sí. Sr. Verger, té la paraula. 

EL SR. VERGER 1 POCOVÍ: 

Sí. Sr. President, just per aclarir que la llei del 86 i el 
reglament del 88 no solucionen tota una serie de problemes 
que jo he comentat aquÍ. És a dir, aquest principi ele qui 
contamina, paga, i al qual voste, en la primera intervenció, 
ha fet referenCIa, no es resol ni a allo del 88 ni a aBo elel 75. 
El tema de reciclatge de certes partides, que avui en dia, amb 
les noves elirectives, s'hauran de posar en marxa, no estan 
contemplades a la Bei del 88 ni a la del 86. El tractament 
deIs hospitalaris, deIs sanitaris, té una complexitat, avui en 
dia, amb la legislació que hi ha, no se sap exactament si la 
competencia n'és de l'ajuntament, de l'hospital, quina és la 
part hospital;l.ria, quina és la part sanitaria, quina és la part 
de residus normals. 1 tot aixo és el que pretén, el seu i nostre 
ministeri -i no ho die jo-, resoldre . 

Per consegüent, no creim que sigui davant un anunci 
imminent d'una nova llei basica de residus perillosos que 
resol tot aquest tema ... , donar aqueix temps de prudencia 
suficient per veure que contempla aquesta llei. Li hem co
mentat aquí un compromís clei nostre grup, que si aquesta 
llei s'allarga més enlla del primer trimestre del 94, creim que 
nosaltres mateixos hem el'instar el Govern -o tots plegats
perque tot aixo que voste proposa, si aquesta llei basica que 
ha anunciat el Ministeri el 'Obres Públiques i Transports no 
ho fa, nosaltres mateixos instare m el Govern a posar en 
marxa tots aquests plans. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Verger. 

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

Senyores i senyors eliputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Senyores j senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?? 

26 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada la moció. 

II.- Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i 
Pressuposts del Projecte de Llei RGE núm. 1994/93, 
relatiu a regulació de les taxes pels serveis d'inspecció 
i control sanitari de carns fresques destinades al con
sum nacional i per selecció de personal. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'ordre del elia, que corres
pon al debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i 
Pressuposts del Projecte de Llei número 1994, relatiu a 
regulació de les taxes pels serveis d'inspecció i control 
sanitari de carns fresques destinades al consum nacional 
i per selecció de personal. 

Al títol del projecte, no s'hi mantenen esmenes. En 
conseqüencia, passam a la votació. 

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

Queda aprovat per unanimitat. 

A l'article primer, no s'hi mantenen esmenes, i pas
sam a la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
vol en posar drets, per favor? Graeies, poden seu re. 

Queela aprovat per unanimitat. 

Passam a l'article segon, on es manté l'esmena 2.654, 
elel Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per fer-ne la 
defensa, té la paraula el diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. En primer 
!loe, Sr. President, voldrÍem acumular dues esmenes, 
I'esmena 2.654 i la 2.650, referida a l'article 6, referida 
a les tarifes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Alfonso, a 1 'article 6, només hi veig l 'esmena 
2.656. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

2.656, és que no veig bé els números. 2.654 i 2.656, 
exacte, la que hi ha al mig és la 2.655, exacte. és que no 
hi veia bé el número. 

EL SR. PRESIDENT: 

Les esmenes 2.654 i 2.656 queden ( ... ) . 



3828" . DIARI DE SESSIONS / Núm. 97/1 de desembre del 1993 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Exacte. 

El primer que ens haurÍem de demanar és per que agru
pam aquestes esmenes, i crec que el primer que també hem 
de dir és que les agrupam per evitar la doble imposició d 'a
questa taxa a diverses operacions d'inspecció i emmagatze
mament. 

Al debat de ponencia i comissió varem posar de manifest , 
senyores i senyors diputats, que es creava una taxa en virtut 
d'una directiva europea de l'any 88, i que la taxa que es 
creava a la Comunitat autonoma no responia als preus, als 
valors, de la taxa de la directiva europea. També varem dir 
que demostrarÍem que aquesta taxa que posava la Comunitat 
Autonoma era una taxa més cara, encara que teoricament 
paregui més barata, més cara que la taxa prevista a la direc
tiva europea i, obviament, que la taxa prevista a l'ordre de 24 
de febrer del 92, publicada al butlletÍ de dia 12 de mar<; de 
1992. 

El Govern de la Comunitat Autonoma, en l'aplicació 
d'aquesta taxa, ha comes una serie d'errors -entre cometes 
i subratllats- que tenen per als ciutadans empresaris que 
hagin de pagar aquesta taxa -en definitiva, per als ciutadans
una importancia bastant grossa. Cometen un error, i és que 
permeten: L'acumulació de tarifes, cosa que molt clarament 
I'ordre del ministeri, de 24 de febrer, prohibeix, després en 
veurem els articles; pero enclemés permeten una altra acu
mulació, que és la d'inspecció sanitaria -inspecció i investi
gació a laboratori-, que ja esta inclosa dins una de les tarifes, 
precisament perque en aquesta comunitat no hi ha laborato
ri. 

Si se'n recorden, senyors diputats , a la comissió els vaig 
dir que el millor que podia fer aquesta llei era reproduir 
íntegrament bé la directiva europea, bé l'ordre que esta m 
citant. Bé, la Comunitat Autonoma ha reprodui't els nom
bres de I'ordre, pero no ha reprodu"it les bases de l'ordre, i 
aquí esta el gran truc i el gran problema que se'ns presenta, 
a posta demanam que es canvil aquest article. 

El tema, senyors diputats, la veritat és que és complicat, 
per a un debat d'aqueix tipus, és molt més senzill que un 
debat en ponencia per aclarir-lo, pero hi haurem d 'entrar. 

La Comunitat Autonoma diu en la seva memoria -primer 
tema- que no té en compte, I'estudi economic, la tarifa quar
ta, donat que la investigació específica de residus exigeix 
l' existencia de laboratoris especials. com que no n 'hi ha a la 
Comunitat Autonoma, obviament s'ha de dur la investigació 
fora de la Comunitat Autonoma, i per aixo esta prevista la 
tarifa quarta d'aquesta fase. Obviament, a totes aquelles co
munitats que tenguin laboratori, aquesta tarifa quarta esta 
inclosa, segons l'artide de la llei que ara discutim, l'article 3, 
dins la tarifa 1. Per tant, senyors diputats, tenim una doble 
imposició de taxa per a investigació de residus: la tarifa 1, 
que té indosa la taxa, la tarifa 4, que s'haura de cobrar, 
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perque aquí, la Conselleria d'Agricultura, amb un crite
ri que no sabem gairebé perque el té, no ha impulsat la 
creació d 'un laboratori per a aquesta investigació. 

Pero hi ha una cosa més que aquí hem d'explicar, 
abans d'entrar en els comptes, perque l'entenguin. A la 
regla número 6 de I'ordre que ja hem citat, de 24 de 
febrer del 92, diu: "Base número 6. reglas relativas a la 
acumulación de liquidaciones", diu: "al Las cuotas rela
tivas a las inspecciones y controles sanitarios periódicos 
de conservación y las operaciones de salida de carnes de 
los almacenes no podrán ser objeto de acumulación en 
ningún caso". Si vostes es prenen la molestia d 'agafar el 
projecte de !lei del Govern, hi veuran que aquest article, 
aquesta base, desapareix absolutament deis articles 2 i 3 
del projecte de llei del Govern, amb la qual cosa les 
operacions prohibides d 'acumulació, que són les inspec
cions i controls sanitaris, no només seran acumulatives, 
sinó que es podran acumular més d'una i més de dues 
vegades per al mateix producte. 

Jo comprenc que crear un impost, Sr. President, no 
li interessi, pero sí que és important discutir sobre una 
taxa, sobretot quan al final, senyors diputats, sera la taxa 
més cara de tot Espanya. 1 ara farem comptes per de
mostrar tot aixo. 

Normativa europea, directiva europea. Feim un 
calcul sobre una tona de carn ovina. Taxa general: 4'5 
ecus, que al preu actual -hem de dir que quan es va fer 
aquesta directiva l'ecu estava a 110, ara l'han fet a 134-: 
605 pessetes; taxa d'investigació, tarifa quarta -els he dit 
que s'haura d 'enviar aquesta investigació a fora, el Sr. 
Conse!ler d,Agricultura no té laboratoris-: 181 pessetes; 
taxa d'especejaments -úniques taxes previstes a la directi
va europea-: 201 pessetes. Total, amb un ecu a 134 pes
setes: 988 pessetes. 

Ordre de 24 de febrer, el mateix. Taxa primera: 306 
pessetes -la que vostes han copiat, senyors del Govern-; 
taxa segona: 204 pessetes; taxa tercera: també 204 pesse
tes. Total: 704 pessetes. 

Taxa de la Comunitat Autónoma. Taxa primera -la 
que hem dit d'una tona d'oví, etc.-: 306 pessetes -igual 
que la taxa de l'ordre del 92-; taxa segona: 204 pessetes: 
la sortida: 204 pessetes. Ja esta m igual, pero, que hi ha 
més? L'acumulació, que a la lIei curiosament, al projecte 
de !lei que ara discutim, no esta contemplada, i que, per 
tant, hem de fer investigació i conservació: 204 pessetes; 
i investigació dins les cambres: 182 pessetes. Total, se
nyors diputats i senyors del Govern, a Balears: 1994 
pessetes que pagarem -que pagaran els industrial s- i que 
repercutiran, perque esta previst a la llei, sobre tots els 
ciutadans en 1.100 pessetes de taxa per una tona d'oví, 
a la resta d'Espanya seran 714 pessetes, i la proposta en 
ecu actual seria de 888 pessetes a Europa i en ecu quan 
es va fer I'ordre, 714 pessetes. 

-
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Jo crec que hauríem de reflexionar i posar les taxes exac
i les bases d 'execllció identiques, ja que tot h copien , 

te . 1 . . f 
erqLle 00 inventen res, J anero a erta que II1ventm per a-

~or , seria tllOll pitjor, no inventen, ja que ho copien , ha 
copirn bé en facin fotocopia. eLl l 'enviIn aquí 011 posa 
Espanya, hi posin BaJears. j estara perfectament perque SI 

nO. 'e capen, él dins eLs ordinadors. com s'l1i escapen subma
rins, oblits de prohibició d'acumulació, i resulta que els ciu
tadaos d 'aqeuta comunitat. senyores i senyors diputats, paga
ran 400 pessetes més de les que haurien de pagar si hagues
sin aplicat la taxa europea o la taxa espanyola per cada tooa 
de carn. 

Senyors diputats, si vostes creuen que aquesta comunitat 
-a Menorca és molt més important-, tata la Comunitat, per 
a aquell tipus de taxes, ha de pagar 400 pessetes més, jo els 
garantesc que nosaltres no ho creim; un 30% són molts de 
doblers per a una taxa, ja no vull dir -i amb aixo acab, Sr. 
President, si m 'ha permet- la rialla que ens ha produit, i a 
vostes també, I'estudi economic. Aquells estudis economics, 
senyors diputats, senyors del Govern. es fan dient: que ha de 
costar la taxa? les pessetes, després hi posarem el cost en 
funció del que costa; perque quasi sempre surten exactes, i 
la veritat és que, el cost d'una administració pública, és molt 
mal de fer que surti exacte al valor estimat d 'una taxa. En 
aqueix cas, com que vostes han fet endemés els estudis mala
ment, el Govern hi guanyani bastant, perque no ha calculat 
l'acumulació ni ha calculat la doble taxa quant a investigació. 

Senyors diputats, acceptin aquesta esmena perque no hi 
ha dret que els ciutadans d'aquÍ paguin molt més que els 
ciutadans de Catalunya o de qualsevol país d'Europa. Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Grups que valen intervenir en torn 
a favor o en contra c1'aquestes dues esmenes, 2.654 i 2.656? 
Pel Grup PP-UM, té la paraula el Sr. Jaén. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Señoras i señores diputados. La 
enmienda 2.654 que el portavoz del Grupo Parlamentario 
SOCIALISTA aquí ha intentado explicar, y yo creo que lo 
que ha hecho ha sido todo lo contrario, se refiere a la supre
sión de un párrafo del artículo 2, en concreto del apartado 
segundo. Ese artículo 2, como muy bien él ha comentado 
aquÍ, se refiere al hecho imponible, y en concreto lo que se 
grava son las inspecciones y el control que han de realizar los 
servicios de inspección de la conselleria. 

En concreto, ese apartado que es objeto de este debate, 
habla del control e inspección de entradas y salidas de carnes 
almacenadas y de su conservación, yeso es lo que ustedes 
piden que se suprima, eso es lo que dicen en su escrito, ale
gando doble tasa, cosa que es imposible y que no es correcto, 
yo creo que lo interpretan de forma errónea. 

¿Por qué tenemos que rechazar esta enmienda que 
presentan? En concreto por la directiva del Consejo, la 
88, que él ha citado aquí, que grava explícitamente el 
control de entradas y salidas de las carnes frescas y su 
conservación. Por otra parte hace referencia a la Orden 
ministerial del Consejo de política fiscal y financiera, 
del 24 de febrero de este año, en la base segunda incluye 
en concreto como hecho imponible el control e inspecci
ón de entradas y salidas de las carnes almacenadas y su 
conservación, cuya base quinta también la grava. 

Pero es que además, cuando hemos ido buscando 
legislación comparada nos hemos encontrado que, tanto 
en Cataluña, en la Ley 33/91; como en Cantabria, la Ley 
7/91, su artículo segundo; como en Navarra, la Ley 
13/91, artículo 124: tienen idéntica redacción. Me voy 
a permitir leerlo porque, claro, una enmienda que aquí 
se presenta no enmienda la Ley del Gobierno, pero 
también de una u otra forma va en contra de leyes que 
ya están aprobadas en otros parlamentos. Convendría 
tenerlo en cuenta. 

Por tanto, hay que leerlas para que tenga cabal cono
cimiento de eso. ¿Qué nos dice la Ley 7/91 de Canta
bria? Artículo 2, prácticamente el último párrafo, "de
finición del hecho imponible, control e inspección de 
entrada y salidas de carnes almacenadas y de su conser
vación " ¿Qué dice, como comentaba, el artículo 124 de 
la Ley 13/91 de Navarra? "Control e inspección de en
tradas y salidas de las carnes almacenada y de su conser
vación". Suprimir este apartado no sólo iría en contra 
de esa directiva comunitaria 88 408 88 que comentába
mos, de su artículo cuarto ; sino que tampoco habría 
armonización fiscal, que es lo que pretende la orden que 
antes comentaba el portavoz. Procede en consecuencia 
desestimarla por esta razón que estoy comentando. 

Pero es que además, cuando comenta la enmienda 
2656, que afecta a cinco artículos, yo creo que los nú
meros son muy distintos, los que él presenta de los que 
nosotros hemos hecho con nuestros cálculos. Se preten
de con su enmienda, la 2656, que los importes sean los 
que aparecen en la Comunidad Económica Europea de 
15 de junio del 1988. Pues eso, he hecho los números 
correspondientes, y haciendo la salvedad de que esa 
directiva ya dice que los estados miembros podrán esta
blecer excepciones a la alta y a la baja -se contempla 
ahí-, le daré unos números nuestros. Por ejemplo, en 
Baleares bovino menor de 218 kilos, peso en canal 306 
pesetas, año 1994, que es para el año que viene; Canta
bria, 306; Valencia 306; Cataluña 306. Del año 1992 y 
1992. CEE 697,5, porque el ecu no está a 135, está a 
155; por tanto, multiplicando, 697. 

Yo no comparto la postura de usted, una postura de 
Unamuno, de que inventen ellos, es muy propio del 
siglo que vivió Unamuno; y me parece que realmente 
son temas no para inventar mucho, pero cuando se 
copian y se corrigen, y se introducen aspectos peculiares 
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como son la nocturnidad en la Comunidad Autónoma, y los 
festivos, que son algunas referencias concretas a nuestro 
territorio, no se puede argumentar que aquí los ciudadanos 
paguen más, que es lo que ustedes pretenden con su enmien
da, porque significaría, de aprobar la enmienda segunda, que 
es sustituir con los importes europeos, doblar el importe de 
estas tasas. 

Yen cuanto a la primera enmienda, que veo que se dice 
mucho a la prensa, hablando; a la prensa no sé que le dice, 
dígamelo a mi, que usted lo que pretende es que ( ... ) aquí 
un párrafo que está contemplado en todas las leyes a que 
podido tener acceso en la legislación comparada. Por tanto 
yo creo que no se ha inventado, pero desde luego es porque 
son cosas muy normales, y usted intenta ahora aquí con su 
discurso confuso llevar a la Cámara a una posición que creo 
que no es las correcta. Las rechazaremos las dos, Sr. Presi
dente, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Vol replicar, Sr. Alfonso? Té la paraula 
en torn de replica. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. M'ha sorpres 
una cosa, Sr. Jaén. li he de dir. M ai m'hagués cregut que 
aquí ens haguessen de governar les lleis de n 'Hormaechea. 
Mai m'ho hagués cregut. Me les ha posat d'exemple, pero ... 
esperi un poc, ha posat d'exemple Cantabria: o no és el 
president de Cantabria? Ha posat l'exemple de Cantabria, no 
ha Ilegit el de Cantabria? Ha llegit el de Cantabria. Per tant, 
nosaltres ens hem de regir per les Beis de n 'Hormaechea. 

Pero, senyors diputats, jo no sé si el Sr. Jaén duia, el que 
és habitual, el metode del cassette, i no ha escoltat el que Ij 

deiem. Nosaltres li hem dit que tot el problema -escolt, es
colti- esta en el fet que a la Comunitat Autonoma li ha pas
sat per alt incloure la regla relativa a no acumulació de taxes, 
que és la regla 6 a) de I'Ordre de 24 de febrer. El problema 
és aquest, Sr. Jaén, i aixo fa que les taxes per acumulació 
d'investigació i d'inspecció dins les cambres, que nosaltres 
l'hem calculada per una, pero quantes, Sr. Conseller d'Agri
cultura? -o és el de Sanitat que ha duia?, és que no ho sa
bem gaire bé. El de Sanitat. No hi és, mala sort- Sr. Presi
dent -quan no hi ha el conseBer és el president- quantes 
inspeccions sanitaries es fan dins les cambres? Segons aques
ta llei, tates les que es fessen per la mateixa carn, tates serien 
cobrades . 1 aixo és el que prohibeix la regla 6 b) de I 'Ordre 
de 24 de febrero L'han copiada malament, pero el que deiem, 
fins i tot Cantabria, fins i tot el Sr. Hormaechea -que nosal
tres no volem regir-nos per les seves lleis, ni de molt- preveu 
aquesta no acumulació. Senzillament, perque copien bé. El 
Sr. Hormaechea ha copia fins i tot al mate ix article; li posa 
"article 6 a)", el mateix que l'ordre ministerial. 

1 m'agradaria, Sr. Jaén, voste que diu que ha fet núme
ros, i l'únic que ens ha llegit han estat les tarifes de l'ordre 

ministerial i de la Comunitat Europea, que fes números, 
quants, com hem fet nosaltres, quina taxa pagarem quan 
es produeixen acumulacions, que és el que esta previst 
a l'article 2 i a la tarifa. Nosaltres li hem dit que a la 
resta d'Espanya, Cantabria inclosa, es pagaran 714 pes
setes per tona d'oví. A la resta d'Europa, després d'un 
20% de devaluació de la pesseta -tenguin en compte que 
aixo s' havia fet abans- es pagaran 988 pessetes, A Bale
ars es pagaran 1.100 pessetes, el 30% més que a qualse
vol lloc d 'Espanya, inclosa Cantabria. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Alfonso. Vol contrareplicar, Sr. Jaén? 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Vaya reiterar para 
claridad del portavoz del Grupo Socialista que aquí no 
se puede venir a engañar al personal. No se puede venir 
con esos argumentos de poca consistencia, de referirse 
al Sr. Hormaechea o a quien sea, otro presidente. Yo no 
lo he citado para nada. Yo he citado leyes de parlamen
tos autónomos del Estado español, de España. Y me he 
referido a Cantabria, año 1991, porque cuando uno 
accede a leer legislación comparada, que veo que usted 
no ha leído. la primera que aparece es ésa. He citado 
Valencia, del año 1992, es posterior. He citado Cataluña, 
del año 1992; y la CEE del año 1988 con posterioridad. 
Pues mire usted, yo le he hablado del bovino. La Comu
nidad Económica Europea significaría duplicar 697,5. 
Le puedo hablar del porcino, que establece una tarifa de 
89 pesetas, si es menor de 10 kilogramos, y la Comuni
dad Económica Europea 200,1 pesetas. Le puedo hablar 
de animales de corral; hay muchas variedades, hay unos 
que vuelan también, muchos de corral que vuelan y 
salen de donde están. Pues los de menos de 5 kilos son 
2,70; la Comunidad Económica Europea 6,2. SU volun
tad europeísta veo que ( ... ) porque aquí paguemos el 
doble de lo que pretende el proyecto de ley. Ésa es su 
voluntad. Por tanto, no vaya con argumentos de poco 
peso, y se refiera a circunstancias con un tono de humor 
que yo le puedo aceptar, pero totalmente equivocado en 
su postura. 

y por otra parte le reitero, la enmienda 2654 que 
usted presenta quiere suprimir "supresión del artículo 
2, apartado 2.g). Y yo se lo he leído, dice el proyecto 
"control e inspección de entradas y salidas de las carnes 
almacenadas y de su conservación. Eso está copiado 
textualmente -textualmente- de Cataluña, de Navarra, de 
Valencia y de Cantabria. Por tanto, no vaya usted con
tando no sé qué películas, porque me parece que está 
muy equivocado. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Grups que valen fixar posició? Sr. 
Alfonso, per que em demana la paraula? 

-
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EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Jo crec que s'ha utilitzat una paraula personal que no és 
utilitzable: "enganar" la Cambra. Personalment. 

EL SR. PRESIDENT: 

Entenc que no hi ha lloc, Sr. Alfonso. Estam a un debat, 
el debat sera llarg, hi haura intervencions tant en defensa 
com en torn en contra de ['esmena, hi haura repliques i 
contrarepliques. En conseqüencia entenc que no és adequat 
abrir qüestions a cada moment. 

Per fixar la posició. el Sr. té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President, i ens sap greu no haver demanat 
la paraula al primer torn, perque no pensavem que aquesta 
llei donas tant de joc dialectic. De totes maneres, vull mani
festar que votarem a favor de les dues esmenes. la varem 
veure en debat en ponencia i en comissió que no es va poder 
solucionar -per nosaltres- un error que fa impossible un 
principi que ha de privar a totes les lleis. Les lleis han de ser 
clares, transparents, entenents per a tots els ciutadans, i han 
d 'evitar donar feina als rnissers i als jutges. Aquesta duplicitat 
que hi ha a l'artiele 2, apartats e) i g), en la mesura que 
pareix que es pot crear una doble imposició per emmagatze
mament i per entrades i sortides de les carns emmagatzema
des. Evidentment aixo s'havia de rectificar, i no va ser possi
ble arribar a un acord. Per tant, votare m l'esmena. 

El tema de les tarifes és molt més complicat, perque fins 
i tot pel nostre grup s'hagués pogut tenir en compte no 
només la conversió d'ecus en pessetes, sinó el distint nivell 
de vida que hi ha a cadascun deis estats membres de la Co
munitat Europea. Pareix ser, pero, que les darreres argumen
tacions que ha fet el Sr. Alfonso són contundents, i ens du a 
votar també a favor d 'aquesta esmena, guan en principi el 
nostre vot havia d'haver estat l'abstenció . 

1 vull felicitar els dos portaveu ') que han intervengut fins 
ara, perque realment han tret el suc a una llei que dinava 
molt poc per a aguest debat dialectic. Al Sr. Jaén només li 
ha faltat citar els animals de companyia ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Es limiti a fixar la posició, Sr. Sampol , per favor. Voste 
no ha entrat en el debat. En aquest moment fixa la posició 
únicament. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

No, no. Deia que votarem afirmativament, a pesar que el 
Sr. Jaén. 

EL SR. PRESIDENT: 

Reiter que fixi la posició, Sr. Sampo!. 

(Rialles) 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passarem a la votació de 1 'esmena 2654, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 30 en contra, 2 abstencions. Queda 
rebutjada l'esmena 2654, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. 

1 passam, en conseqüencia, a la votació de l'artiele 
segon tal com ve del dictamen de comissió. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

32 vots a favor, 24 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat l'article segon. 

A l'artiele tercer es manté l'esmena 2655, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Si, Sr. President, aquesta esmena es refereix a I 'arti
ele 3.4, i diu el projecte de llei que ( ... ) del contribuent 
obligatoriament de repercutir 1 'import de les quotes 
repercutides sobre els contribuents. Nosaltres deim que 
el podríem deixar en el substitut, el podríem deixar en 
llibertat, per "podran"; és a dir, per poder o no, en 
funció de la competitivitat, de que tantes vegades par
lam, i que pareix que aquí els obligam a tots, que po
drÍem deixar que repercuteixi o no l'import d'aquestes 
taxes als contribuents. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Grups que valen intervenir en relació a aquesta esmena? 
Sr. Jaén, té la paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente la enmienda 2655 
pretende establecer que sa obligatoriedad que figura en el 
proyecto se transforme en una optatividad, y que quede a 
voluntad del sustituto del contribuyente, como decía el por
tavoz del Grupo Socialista, que repercuta o no ese importe 
de la tasa. Con el término "deberán" el proyecte entiende, 
y entendemos, y así es, que el sustituto, que es una figura 
vicarial, es un vicario, actúa en vez de otro, "en lugar de", 
pues tiene la obligación de realizar las prestaciones materia
les y formales de cualquier obligación tributaria. Y eso no 
por voluntad del proyecto, sino por voluntad del artículo 32 
de la Ley general tributaria, que dice lo siguiente -voy a 
leerle, porque veo que lee poco últimamente-: "es sustituto 
del contribuyente el sujeto pasivo que por imposición de la 
ley y en lugar de aquél -es decir, vicario- está obligado a 
cumplir las prestaciones materiales y formales de la obliga
ción tributaria". 

Pero es que además la orden, que sirve de base por los 
acuerdos entre comunidades aquí ya citada de este año, dice 
en la base 1 O "los titulares de la explotación de los estableci
mientos citados percibirán la tasa resultante, cargando su 
importe en la correspondiente factura, una vez practicada la 
correspondiente liquidación de cuotas". y eso es 10 que se 
hace aquí. Por tanto, lo que tiene que hacer es retirarla y no 
mantenerla, porque me parece que es una cuestión de mero 
trámite formal en un proyecto que regula obligaciones que 
son de bases y de acuerdos en consejos para armonización de 
estas cuestiones. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Jaén. Vol replicar, Sr. Alfonso? Té la parau-
la. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Fa moltÍssims d'anys que sé el que és 
el substitut del contribuent, Sr. Jaén, moltíssims. No impor
ta que llegeixi res mes. L'únic que Ji dic és que una cosa és 
que una taxa o un impost estigui en factura, i l'aItra que 
necessariament s'hagi de contribuir, trossejat, al ciutada 
contribuent, el ciutada que l'hagi de pagar. A l'efecte de 
competitivitat cap impost, llevat de l'lVA, és repercutible. 
L'impo~t de renda no el repercuteixen, si no valen. 1 si valen 
rebaixáÍ" l'lVA, si esta a factura es pot rebaixa; pero ha d'es
tar a factura. Són coses distintes 

l, la veritat, Sr. Jaén, jo tal vega da llegesc poc, supos que 
quaranta o cinquanta més que voste, pero el que li puc dir 
és una cosa: mai m 'he referit a cap diputat en aquests ter
mes, jo. A ningú li he dit si sap o no sap, perque basta que 

seguin aquí, perque estiguin elegits pel poble, per consi
derar jo que saben. Fins i tot aquell senyor que protesta 
tant, que esta darrere el conseller d'Hisenda. Exacta
ment igual. A tots. Mai, m'he ficat. Vostes tenen el mal 
costum de fer-ho. Bé, aposta els hem de contestar. No 
es preocupi, cada vegada que ho facin, cada vegada els 
contestarem, sempre. 1 el que passa és que llegint més 
entenc molt més. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Vol contrarepJicar. Sr. Jaén? 
Té la paraula. 

EL SR. JAÉN l PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que a buen entende
dor, pocas palabras bastan, dice el refrán. Lo que pasa 
que, Sr. Alfonso, me ha de permitir que le diga a hora 
en el tono este cordial, ninguna intención había en lo 
que le estaba diciendo aquí. Lo que le digo es que usted 
ha leído poco esto, porque si hubiese leído eso, ese 
artículo, no hubiese colocado esa enmienda, porque el 
sustituto del contribuyente, ese vicario que está ahí, que 
percibe por el hecho imponible y paga la tasa, está ( ... ) 
de que la cargue en el consumidor. Pero usted quiere 
que eso sea una voluntariedad, cuando la normativa de 
base de la que le estoy hablando lo incluye como una 
obligatoriedad, y no una optatividad. Gracias, Sr. Presi
dente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Grups que valen fixar la posició? 
No hi ha fixació de posicions. En conseqüencia passa
rem a la votació de I'esmena 2655. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de 
l'esmena, es volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 31 en contra, 1 abstenció. Queda 
rebutjada l'esmena 2655. 

1 abans de procedir a la votació de l'article tercer, 
vull fer l'observació que amb l'escrit 4089 s'ha fet arri
bar a aquesta Presidencia un escrit firmat peIs portaveus 
deIs distints grups parlamentaris, on s'indica una serie 
d 'errors materials detectats al dictamen relatiu al Projec
te de llei de regulació de determinades taxes, en aquest 
cas a ]'article tercer, que ara anam a votar, alla on diu 
"cosum" haura de dir "consum. En conseqüencia, pas
sam a la votació de ]'article tercer amb aquesta correc
ció. 

--
« 
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Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

32 vots a favor, cap en contra, 24 abstencions. Queda 
aprovat l'article tercer. 

A l'article quart i cinque no s'hi mantenen esmenes. En 
conseqüencia entenc que es pot fer votació conjunta 

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

Queda aprovat per unanimitat. 

Vull fer també l'observació que a l'article quart, al para
graf segon, alla on diu "Llei tributaria" haura de dir "Llei 
general tributaria". 

A l'article 6 hi havia l'esmena 2656. que entenc que ha 
estat retirada. Esta votada. En conseqüencia, passarem a la 
votació conjuntament de l'article 6 i l'article 7. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

32 vots a favor, 24 en contra, cap abstenció. QuedeL 
aprovats els articles 6 i 7. 

A l'anicle 6 vull fer l'observació que es fa la següent 
correcció d'errors materials. Tarifa 1, boví, alla on diu "160 
pessetes" ha de dir "170 pessetes"; porquí, alla on diu "34 
pessetes" ha de dir "89 pessetes"; tarifa quarta, b), unitat de 
bestiar cavallí, alla on diu "0.30 pessetes unitat" ha de dir 
"27 pessetes unitat". 

A 1 'article 8 no es manten en esmenes. Podem passar a la 
votació directa. 

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

Queda aprovat per unanimitat l'article 8. 

L'article 9 i l'article 10 tenien I'esmena 2565, la qual ha 
estat votada ja. En conseqüencia, passarem a la votació deis 
articles 9 i 10 conjuntament. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

32 vots a favor, 24 en contra, cap abstenció. Queden 
aprovats els articles 9 i 10. 

A l'article 11 s'hi mantenia també I'esmena 2656, 
que ja ha estat votada. En conseqüencia procedeix anar 
directament també a la votació de l'article 11. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

32 vots a favor, 24 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat l'article 11. 

L'article 12 no té cap esmena. Passam a la votació. 

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

Queda aprovat per unanimitat. 

A l'article 13 es manté l'esmena 2657. del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. Per fer-ne la defensa té la 
paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Sí, Sr. President. Nosaltres creim que aquest article 
que diu les competencies qui les té, no fa cap falta, és 
una qüestió simplement reglamentaria, i que no té per 
que estar a un projecte de llei, o a una llei. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Grups que volen intervenir en 
tom a favor o en contra? El Sr. Jaén té la paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Esto es un debate también 
bastante añejo, porque siempre nos hemos referido a las 
mismas cuestiones, era Economía y Hacienda o era otra 
conselleria la que tenía que gestionar, yen consecuencia 
ingresar la tasa correspondiente. Nosotros mantenemos 
el texto del proyecto por razones diversas. En principio 
por razón de competencia, y en principio también por 
lo que dice la Ley de tasas nuestra, el artículo 11, que 
reza así: "La gestión, recaudación y liquidación de cada 
tasa corresponde a la conselJeria o entidad autónoma de 
carácter administrativo que autoriza la autorización del 
dominio público, presta el servicio o realiza la activi
dad". El fondo de la cuestión era éste; el debate que 
ahora se ha dicho, que eso puede ir a reglamento, ése es 
un argumento nuevo aquÍ. Tradicionalmente la esencia 
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del debate, ése tiene que ser Hacienda u otra conselleria. 
Nosotros entendemos que tiene que ser Sanidad, que es quien 
presta el servicio, sin perjuicio de facultades que correspon
dan a la Conselleria de Economía y Hacienda de fiscaliza
ción o de cualquier otra actividad que le asigna la Ley de 
tasas. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Vol replicar, Sr. Alfonso? Té la parau
la. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Curiosíssim, he de donar la raó al Sr. Jaén. Ha llegit un 
article de la Llei de taxes que e/arament demostra que aquest 
artie/e no és necessario Oiu que ha d'anar a qui tengui la 
competencia. La Llei de taxes, a pesar ele no ser un súper 
model de tecnica legislativa -logicament som bastants, tots, 
no el Govern només, encara principiants, n 'anam aprenent 
de cada any, etcetera, no feim gran coses- pero la Llei de 
taxes en aixo va quedar bé. Pero vostes any darrera any amb 
les Beis aquestes s'entesten en una cosa que pot regular el 
Govern, dur-la al Parlament; i les coses que el Govern no 
hauria de regular, intentar regular-les, com per exemple les 
modificacions de la Llei de pressupost. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Vol contrareplicar el Sr. Jaén? Té 
la paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Sí, gracias, Sr. Presidente. Esta canción me la sé ya tanto, 
que me sucede lo que pasa con el experimento de Pavlov, 
que llega un momento que el estímulo condicionado, por 
tanto repetirse, pues no genera respuesta. Por tanto yo, dicho 
esto, creo que ya queda defendido del tema, porque siempre 
estamos igual. Mantenemos el texto porque aquello de que lo 
que no abunda no daña, nos parece que es clarificador, que 
las competencias estén claras en este proyecto de ley. Gra
cias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Grups que volen fixar posició? No n'hi 
ha. Passarem a la votació, ido, de l'esmena 2657. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

19 vots a favor, 31 en contra, 6 abstencions. Queda rebut
jada l'esmena 2657. 

1 passam a la votació de l'article 13. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

37 vots a favor, cap en contra, 19 abstencions. Queda 
aprovat 1 'article 13. 

A l'article 14 no s'hi manté cap esmena. En consc
qüencia passam a votació directa. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 

Al títol segon es manté l'esmena 2568. del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. Per fer-ne la defensa té la 
paraula el diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. L'esmena és al títol complet, i en 
principi retiram l'esmena si podem defensar una esmena 
de substitució a l 'article 17, segon paragraf. Només un 
afegitó, i retiram tata l'esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 

En qualsevol cas hauria de ser esmena de transacció. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Una esmena de transacció, només volem posar una 
cosa. Si ha accepten, com a mÍnim ho defensarem. 

EL SR. PRESIDENT: 

En aplicació de I'article 123, que es faci arribar per 
escrit a aquesta Presidencia . 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Es exactament, Sr. President -li puc fer tot d'una
després de 11 retornara 11 es posara 11 d' ofici 11 • 

EL SR. PRESIDENT: 

Es faci arribar per escrit, en aplicació de 1 'article 123. 

Abans d'admetre-Ia a tramit o no, procedeix que hi 
hagi unanimitat entre tots els grups parlamentaris quant 
a l'admissió a tramit d'aquesta es mena. Hi ha unanimi
tat? Sr. Jaén. 

« 
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EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Sr. Presidente, yo por cortesía parlamentaria que siempre 
solemos hacer el grupo nuestro, no sé si somos correspondi
dos en el juego del balón, porque a veces el balón luego, en 
vez de devolverlo a la bancla se sigue jugando con él. 

EL SR. PRESIDENT: 

Concreti, Sr. Jaén, si hi acorcl ... 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

No tengo inconveniente, Sr. Presidente, en que se admita 
a trámite y la defiendan; ningún inconveniente, por cortesía 
parlamentaria. pero ya anunciamos que votaremos en contra, 
por los motivos que después diré. una vez que la defienda el 
proponente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Bé, jo entenc, iclo, en aquest moment que queda retirada 
l'esmena 2568. i el Sr. Alfonso pot fer la defensa de la pro
posta cle transacció que es fa. Té la paraula, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 

Estam parlant d 'unes taxes que es posen a la presentació 
d'oposicions o de proves de selecció de la Comunitat Auto
noma, taxes de 2.000 pessetes en un cas, 100 pessetes en un 
altre. Nosaltres en principi creiem que no s'havien de posar 
aquestes taxes, pero la veritat és que totes les administracions 
les han posades, i aquesta també hi pot fer el negoci; que és 
amb el que faran negoci quan facin oposicions. Pero vaja, ja 
ha deixarem estar, perque no és aixo que defensam, ara; sinó 
que defensam que el que pareix absolutament injust és que 
una persona es presenti a una oposició, no sigui admesa, per 
diverses raons, les que siguin, i una vegada no admes se 
n'hagi d'anar a la conselleria corresponent, a la de la funció 
pública, i hagi de fer una instancia -no sé si hi haura de 
posar una polissa, tal vegada també-, i hagi de demanar la 
devolució en un termini de vint dies, i si no, perd les 2.000 
pessetes o 1.000 pessetes. No parlam de molts de doblers, 
pero parlam d'una funció que hauria de ser de l'administra
ció. Si a un senyor se Ji comunica que no ha aprovat una 
prova. ha pagat les 2.000 o les 1.000 pessetes per accedir 
aquesta prova. li diguin "voste no ha pagat una prova, pot 
passar a recollir la taxa que ha pagat pel banc tal, o per la 
Conselleria tal, o el que sigui ". Aposta nosaltres deim que es 
tornara d'ofici, que sera la iniciativa de l'administració. 
Creim que el ciutada ha de ser més ben tractat per l'admi
nistració, i molt més quan és un ciutada que cerca feina i va 
a fer unes proves, i damunt no l'admeten a les proves. Per 
tant no ha generat cap despesa, no ha fet res més que inten
tar accedir a la funció pública,. La resta és posar-li una pe
nalització, precisament a aquells que no han estat admesos. 
Gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Torn a favor o en contra de la 
transacció? Sr. Sampol, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Vull cobrir el torn a favor 
d 'aquesta esmena, que el nostre grup havia introduir in 
voce en el transcurs deis debats en ponencia i en comis
sió, pero evidentment no va ser possible. Crec que ha ha 
dit el Sr. Alfonso, és totalment de justícia que s'intro
dueixi aquesta simple paraula, lid 'ofici ". No és possible 
que per retornar aquestes quantitats, insignificants mol
tes de vegades, que tal vegada a qualque opositor renun
ciar a elles, perque si s'ha cle despla<;ar d'algun municipi 
de fora de la ciutat, li costara més el despla<;ament i la 
perdua de temps, que anar a la Funció Pública i, dins 
els vint dies naturals següents presentar aquesta instan
cia soHicitant la devolució. 

Senyores i senyors diputats, quan en aquests pressu
posts hi ha programes que es gasten centenars de míli
ons en construir una administració agil i efica<;, ens 
pareix que aixo no és de rebuto El conseller de Funció 
Pública, quan va compareixer a explicar-nos els seus 
pressuposts, ens va dir que feia una reducció de la des
pesa gracies al fet que millorava molt la gestió. Aixo és 
una mostra de millora de la gestió. S'ha de tornar auto
maticament. Si a una persona no se l'accepta als exa
mens, se li han de tornar les mil pessetes que paga d'ofi
ci; no Ji facin fer una carteta per demanar-ho, per fa
vor!, és que, fins on hem arribat? 1 per aixo ens gasta m 
aquests centenars de milions de pessetes cada any en 
informatica? Aixo és una administració agil i efica<;? 
Introdueixin aquesta parauleta, "ofici 11, i comen<;aran a 
fer una passeta cap endavant. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Bueno. estamos ante una 
enmienda in voce de la ponencia, que la defiende el 
Grupo Socialista, y yo tengo que decir a su portavoz que 
le felicito por esta postura de raciocinio y de practicidad; 
porque claro, sólo se querían cargar cuatro artículos, es 
decir todo el título segundo. I de ahí, lo mantienen 
todo a excepción de un parrafito. Bueno, yo creo que 
esto es una voluntad negociadora que ustedes proponen, 
y que es una voluntad yo creo que interesante de poder 
discutir. 

Ha llegado a reconocer que otras comunidades autó
nomas, todas, tienen estas tasas. Por tanto, aquí hay que 
mantener el título segundo. Pero estamos ante una 
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enmienda non nata, porque se presentó fuera de plazo, la 
2671. Las enmiendas tienen un plazo, y ahora revive aquí de 
otra manera, y nosotros no estamos dispuestos a darle apoyo, 
como ya lo hicimos en ponencia y en comisión, que la recha
zamos. Porque justamente ha de ser no de oficio, sino previa 
solicitud de la devolución. Argumentos y comparaciones con 
tecnologías, informáticas y con todo eso, yo creo que cuelga 
muchísimo, porque ése es el procedimiento normal de la 
administración para devolver avales, para devolver fianzas, 
cualquier cosa, tiene que ser a instancia de parte. Gracias, Sr. 
Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Vol replicar, Sr. Alfonso? Té la parau
la. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Seré moa breu, Sr. Presidenr pero l'exemple, la veritat 
és que o 'hagués pogut treme un altre. No sabia que hi ha
gués molt d aval ele mil pessetes. Em pareix que n'hi deu 
haver ben pocs. Quan es torna -un avalo una fian<;a, quan 
són operacions més o menys grosses, pareix normal. Pero un 
pobre senyor, laboral, o que vol ser funcionari, que ha pagat 
2.000 pessetes per presentar-se, que li han dit que no hi cap, 
ha d'anar de fer una instancia perque li tomin mil pessetes? 
Sr. Conseller de la Funció Pública, agilitin, no facin negoci 
amb mil pessetes d'aquesta pobra gent. No facin negoci amb 
la gent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Vol intervenir? Sr. Sampol, té la 
paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Jo crec que aixo és una cosa de 
sentít comú. Sr. Jaén, no pot comparar el tema de requerir 
la devolució d'un aval amb aixo. S'imagina el cost que té per 
a la nostra comunitat?: una persona que no ha estat admesa 
a unes proves, que ha pagat 1.0000 o 2.000 pessetes; ha de 
redactar una instancia, s'ha de despla<;ar, I'ha de presentar, 
l'ha de fer segellar; hi ha un funcionari que l'ha de rebre, 
aquest funcionari l'ha de tramitar, l'haura de firmar, haura 
de firmar el cap de secció, el cap de negociat, qui sap si el 
conseller mateix haunl de donar el seu vist-i-plau, aixo tor
nar cap a pagadoria per pagar qui sap, haura de pagar la 
Conselleria d'Economia i Hisenda, interventor, pagador. 1 
aixo pot ser un expedient de quaranta o cinquanta mana
ments de pagament, i el seu cost, qui sap quin sera. 

Sr. Jaén Palacios, voste que llegeix molt, llegeixi Kafka. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampa\. Sr. Jaén, té la paraula. 

""'"' 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que hay muy poca 
seriedad en el Sr. Sampol en estos debates. La cuestión 
es de procedimiento, Sr. Sampol, de procedimiento; no 
es de cuantía, es de procedimiento; no es de cantidad, 
es de calidad. Cualquier procedimiento, sean avales de 
mil pesetas -que realmente no es cuestión, porque suelen 
ser de más cantidad-, sean fianzas, el procedimiento es 
cuando hay conocimiento a instancia de parte, se hace 
la notificación; y le digo a usted que si fuera de oficio, 
pues el mismo trámite tendría que llevar, a la inversa, 
en vez de ir del ciudadano a la administración, iría de 
la administración al ciudadano. Por tanto no me compa
re de Kafka, ni de metamorfosis, porque aquí las figuras 
al menos no son tan como el pobre, las transformaciones 
que sufrió debajo de la cama, debajo de la silla, en fin, 
el comerciante en la novela de Kafka La metamorfosis, 
y esto no es esto. No intente usted ridiculizar un proce
dimiento administrativo, porque ése no es el caso. Repi
to que es cuestión de procedimiento, y no es cuestión de 
cantidad. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Acabat el debat de la transacció, 
passarem a la votació de la pro posta de transacció del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA: 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada la proposta de transacció. 

Passam a la votació del títol segon. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor... Sí. Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Nosaltres volíem fer una proposta de votació no tan 
sois pel títol, sioó retirant l'article 17, que obviament 
votaríem en contra. Tots els altres articles i l'exposició 
de motius també retirada, les podríem votar conjunta
ment, si el President ha traba. 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo en aquest moment pos a votació el títol segon, i 
en conseqüencia anam a la votació del títol segon. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? 
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Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

32 vots a favor, 5 en contra, 19 abstencions. Queda apro
vat el títol segon. 

A I'artide 15,16,17,18,19, disposició derogatoria, dis
posició addicional primera, disposició addicional segona, 
disposició addicional tercera, disposició final i exposició de 
!l1otius no s'hi manten en esmenes. En conseqüencia deman 
si es pot procedir a la votació conjunta. Sí, Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Voldríem votació separada de l'artide 17 i de l'exposició 
de motius. 

EL SR. PRESIDENT: 

Hi ha més peticions de votació per separat. Ido votarem 
artide 15, 16, 18, 19, disposició derogatoria, disposició addi
cional primera, disposició addicional segona, disposició addi
cion8! tercera, i disposició final. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

37 vots a favor, cap en contra, 19 abstencions. En conse
qüencia queden aprovats artides 15, 16, 18, 19, disposició 
derogatoria, disposició addicional primera, disposició addici
onal segona, disposició aeldicional tercera, i disposició final. 

Passam a la votació ele l'artide 17. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

31 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció. Queda apro
vat l'artide 17. 

1 passam a la votació de l'exposició de motius. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

32 vots a favor, 19 en contra, cinc abstencions. Que
da aprovada l'exposició de motius. 1 arribat a aquest 
punt, queda aprovada la Llei sobre regulació de determi
nades taxes. 

Se suspen la sessió per un temps de deu minuts. 

III.- Debat deIs dictamens de la Comissió d' As
sumptes Institucionals i Generals sobre les pro postes de 
la Comissió Tecnica Interinsular presentades mitjan
c;ant l'escrit RGE núm. 55/93. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam al punt tercer, que correspon al debat deis 
dictamens de la Comissió d'Assumptes Institucionals i 
Generals sobre les pro postes de la Comissió Tecnica 
Interinsular, que són els expedients 3-93, proposta 1, 
d'atribució de competencies als consells insulars en 
materia d'administració local, i expedient 3-93-0002, en 
materia d 'informació turística. 

- Expedient 3-93/PCTI-OOOl, d'atribució de compe
tencies als consells insulars en materia d'administració 
local. 

Comen<;arem pel dictamen corresponent a la propos
ta d'atribució de competencies als consells insulars en 
materia d'administració local. Farem en primer lloc el 
debat conjunt de deu esmenes del Grup Parlamentari 
PSM 1 EEM, que són les esmenes 1667, 1668, 1672, 
1675, 1676, 1683, 1677, 1678, i 1686, que són un con
junt d'esmenes que postulen una ampliació de compe
tencies i l'addició de nous artides. Per fer la defensa 
d'aquestes esmenes té la paraula el diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Lamentant el poc interes que suscita entre els diputats 
el debat sobre aquestes lleis d'atribució de competencies 
als consells insulars, després d 'un any i mig de tramita
ció duran avui les primeres Beis d'atribució de compe
tencies als consells insulars provinents de pro postes 
sortides del Govern de les Illes Balears. Devuit mesos, 
quin embaras més Barg! Estam, per tanto davant la 
segona filla de la Comissió Tecnica Interinsular, pero la 
primera del Govern de la Comunitat Autonoma, que es 
va estrenar el maig elel 1992, dipositant la seva llavor en 
forma de proposta de text articulat en el si de la Comis
sió Tecnica Interinsular. I era hora que fos així, perque 
eren ja molts els que comen<;avem a sospitar que en 
materia d'atribució de competencies als consells insulars 
el Govern en tost de ser el prolífic pare de família 
nombrosa que nosaltres hauríem volgut, mostrava una 
perillosa simptomatologia d'esterilitat. Pero es veu que, 
en qualsevol casa, sois devia ser eixorc vocacional, 
finalment es va produir la tan desitjada engendració. 
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Ha estat aquest un embaras tan llarg i tan complex, l'hem 
viscut de manera tan intensa des de tots els grups parlamen
taris, n'hem parlat tantes vegades que, n'estic ben segur, a 
tots els que finalment hem col-laborat en el difícil part ens 
hauria agradat poder agafar avui el nou nadó i donar-li u 
toe per les anques, exclamar aquell liSa i condret" que solien 
pronunciar les comares d'aquell temps, i que tenia la virtut 
de provocar un esclat d'alegria entre els pares i amics j que 
havien acompanyat la partera. 1 la veritat és que, sense escla
tar-nos d'alegria, avui podem mostra la nostra satisfacció -
parcial- per aquest naixement. Satisfacció perque finalment 
la criatura no és tan lletgeta com hauria fer suposar la poc 
agraciada proposta de son pare. Certament l'infantó no se 
sembla, per sort, a la proposta formulada pel Govern, i en 
aquest sentit volem manifestar el reconeixement als que, 
sense acceptar I'esmena a la totalitat que varem presentar en 
el seu moment, han donat suport a la majoría de les esmenes 
parcials que hem presentat, eixamplant així la proposta 
esquifida i insuficient sortida del Govern, i milIorant també 
substancialment el contingut de l'articulat que, com varem 
assenyalar en el debat de presa en consideració, contenía 
defectes evidents. 

Podem dir així que s'han eliminat en bona part, i gracies 
a l'acceptació de les esmenes, la parcialitat de la competencia 
que es pretenia transferir. Finalment aquesta lJei transfereix 
prékticament tates les competencies assumides per la Comu
nita t Autonoma en materia de regim local als consells insu
lar; és a dir. les que ten en com a origen la competencia 
exclusiva a l artkle 10.2 ele l Estatut i les que es fixen a la 
disposició adclicional primera de la Llei regu ladora de les 
bases ele regim local , que fixa l abast ele le competencies 
sobre regim local ele les comunitats que han accedít a ¡'a.uto
nomia per l'article 143 de la Constitució. ] aquest és un fet 
positiu que saludam amb satisfacció , perque no ens podem 
oblidar del discurs que feien el representants de l PP-UM 
dins la Comissió Tecnica Interinsular, o en el plenari del 
Parlament on es va prendre en consideració aquesta pro pos
ta. D 'aquell discurs al text sortit de la ponencia n'hi ha com 
de la nit al dia. 

1 per nosaltres no hi ha dubte que s'ha de considerar 
positiu el fet que s'hagi passat de la infravaloració que es va 
fer de les nostres propostes al plenari d'aquesta Cambra, fins 
a l 'enamorament sobtat que va esclatar en vostes, senyors i 
sen yo res i del PP-UM, cap a les propostes d 'ampliació com
petencials que proposavem, i que finalment han acceptat 
quasi en la seva totalitat en el tramit de 1 ponencia, perque 
de savis és rectificar; i en bona hora s'ha sabut fer des del 
PP-UM, i no eré jo qui ho judiqui malament ni qui retregui 
les valoracions que lIavors fejen ni els refregui pels morro 
les paraule j opiruons vessades per determinat díputats 
respecte d 'allo que finalment han hagut de reconeixer com 
a justo 

Satisfacció, per tant, pel canvi, que ha millorat el contin
gut d 'aquesta llei; pero -també ho hem de dir- la proposició 
que avui debatem conté encara defectes que podrien, que 
haurien de ser corregits, i aquest és el motiu que ens fa man-

tenir les nou esmenes vives, que havent estat defensades 
i votades en comissió, no s'han incorporat al dictamen, 
en votar-les en contra el grup del PP-UM que dóna 
suport al Govern, i al que voldríem demanar avui Un 
esfor<; per tal de fer possible millorar i ampliar la pro
posta. 

En aquest sentit voldria destacar dos aspectes fona
mentals de les nostres esmenes. Un és referit a l'amplia
ció competencial que proposam, i l'altre al calcul del 
cost efectiu i la seva distribució percentual entre els tres 
consells. El Grup Parlamentari del PSM j I'EEM defensa 
i proposa que s'amplii' la competencia de regim local 
amb la referida a la mi llora de l'habitatge rural, un 
servei creat per la Comunitat Autonoma com a servei 
administratiu descentralitzat, sense personalitat jurídica 
propia, i adscrit en un primer moment a la ConseIleria 
adjunta a la Presidencia, i ara a la de Governació, i que 
simptomaticament esta inc1os, pressupostariament par
lant, dins el programa de cooperació i relacions amb les 
corporacions locals, de la Conselleria de Governació, i 
depen des de sempre de la Direcció general d'interior, 
com en depenien les competencies de regim local que 
avui es pro posa transferir, i que sí, finalment el PP ha 
acceptat incloure a la llei; un servei que a més a més ha 
anat de capa caiguda, de tal manera que per al 1994 té 
prevista una partida de sols 5 milions ele pessetes per a 
transferencies corrents, en tosl deis 25 milions prevists 
milions prevists per enguany; un servei conegut per la 
poca serietat, pel poc rigor en la seva gestió, de tal ma
nera que fins i tot en aquest plenari hem pogut escoltar 
aquella anecdota d 'un beneficiari del ajuts concedjts per 
aguest servei que en tost d 'invertir la guantitat rebuda 
en la millora de la cambra de bany del seu habitatge 
rural, tal com es preveia en la seva sol'licitud, havia 
optat per comprar-se una moto, provocant aixÍ el co
mentari sarcastic del seus coneguts i velns, quan el 
veien circular pel poble, i que acabaven dient "mira tu 
per on, com progressen les coses, que en Pep va j ve 
cada dia de la feina qualcant damunt una cambra de 
bany"; un servei que deu haver arribat al Iímit del dis
barat, i a ser digne de figurar al Guinness, quan en el 
projecte de pressupost per al 1994 es pot comprovar que 
els 5 milions previst en ajuts seran gestionats per un 
gerent que cobrara 5.813.240 pessetes. És a dir, un 
gerent que ens costara mig milió cada mes per gestionar 
vint subvencions en I'any de 250.000 pessetes cada una, 
una subvenció i mitja cada mes; un gerent -no cal dir
ho- que ha estat d'elecció dactilar, és a dir. elegit, nome
nat, a dit, i que esta ajudat -no en faltaria més- pel 
corresponent personal administratiu. Sois faltaria que 
cobrant aquesta miseria, 5.800.000 pessetes, i amb la 
feinada que ha de suposar repartir una subvenció i mitja 
mensual, volguéssim exigir que fes la feina administrati
va el!. Fins aquí podríem arribar. No deuen vostes, 
senyores i senyors diputats, que li surti la trencadura i 
quedi herniat per tota la vida. 



p 

l. 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 97/1 de desembre del 1993 3839 

Proposam així, en un plantejament que em sembla abso
lutament lógic i racional. transferi.r aquest servei als consells, 
que aquests assumeixin les se ves fUl1cions -no massa compli
cades, com poden imagina r- i que a~ó suposi I acomiadament 
fulminant del ditxós gerent dactilar, amb la qual cosa, els 
10.799.169 pessetes que calculam que ens costa la gestió 
d'aquest servei, es transferiria als consells, que sense dubte en 
farien un ús molt més profitós per a ells mateixos, per als 
ciutadans, i -per descomptat- per a la própia imatge de l'ad
ministració, a qui realment no afavoreixen situacions escan
daloses com aquesta. 

Mirin per tant, senyores i senyors diputats, com aprovant 
les nostres esmenes no sois matarien dos ocells d'un tir, sinó 
que en una vertadera carambola, digna del millor campió de 
billar. aconseguiríem primer augmentar les competencies 
deIs consells insulars, encara que sigui amb un contingut 
escas, en un servei que és molt més lógic que sigui gestionat 
per ells; segon, eliminar una situació de vertader escandol, 
un gerent que cobra 6 milions per repartir-ne 5 en subvenci
ons: tercer, augmentar la quantitat destinada a la millora de 
l'habitatge rural a partir que els 10 milions de capítol 1 que 
ens costa aquest servei es destinin íntegrament a subvencio
nar aquestes millores; i quart, llevar-li un bon mal de cap a 
la consellera de Governació, a qui -n'estic ben segur, pel que 
l'he poguda coneixer- no deu agradar gens ni mica una situa
ció com aquesta, i que no tindra més remei que redres;ar-la, 
costi el que costi, encara que aixó no agradi als gerents o a 
qui nomena els gerents. 

Ló gicament l' acceptació d' aquesta am pliació com petencial 
implicar esmenar, modificar el contingut del títol de la llei, 
del capítol 1, que fa referencia a les competencies que es 
transfereixen, al calcul del cost efectiu, a la distribució per
centual d'aquest entre els consells, i a les disposicions addici
onals, derogatories, i a la mateixa exposició de motius. Peró 
I'esmena referida al calcul del cost efectiu no inclou soIs una 
diferencia per motius de l'ampliació competencial proposa
da, sinó també pel calcul del cost de la competencia en 
materia de regim local. EIs 2 milions que el Govern calcula 
es transformen en la nostra pro posta en 11,3 milions, a més 
de les referides a la millora de I'habitatge rural de que parla
vem abans, és a dir que pugen 27.289.000 pessetes. 

Vostes saben, senyores i senyors diputats, que la Llei 
5/1989, de consells insulars, és summament clara respecte al 
finans;ament de les competencies transferides, i exigeix que 
cada llei d'atribució de competencies haura de contenir el 
calcul del cost efectiu i una distribució percentual entre els 
diferents consells. Quin és el cost efectiu de la proposta que 
esmenam, i com s'ha calculat? És cert que després de moltes 
pressions el Govern d'ha avingut a aportar finalment una 
documentació on s'arriba a una fórmula de distribució per
centual, peró també ho és que la determinació del cost efec
tiu no respon a dad es objectives; no s'aporta cap tipus de 
documentació comptabJe acreditativa d'aquest cost, calculat 
a ull per la Conselleria d 'Econmia en dos milions de pesse
tes, una xifra ben rodona, per cert. És difícilment justifica
ble, a més, aquesta xifra si tenim en compte les dades IJrovi-

nents deIs pressuposts generals de la Comunitat per al 
1994 respecte d'aquesta competencia, i intentaré demos
trar fins a quin punt és així, i de quina manera les 
esmenes 3235 i 3236 que hem presentat com a alternati
ves responen molt més a la realitat. 

Així, estudiant el programa "cooperació i relacions 
amb les corporacions locals dependents de la Direcció 
general d'interior de la Conselleria de Governació, ens 
trobam que, segons la descripció d'objectius i activitats 
que se senyala en aquest programa en el projecte de 
pressuposts, existeixen tres blocs d 'actuacions: a) policies 
locals, b) millora de 1 'habitatge rural, c) regim local. Les 
despeses de personal per dur a terme aquestes actuacions 
són de 32.257.000 pessetes, de les quals s'ha de destacar 
que les corresponents als cap s de serveis, el cap de sec
ció jurídica i administrativa, i el cap de negociat d'expe
dient jurídic administratiu, pugen més de 16 milions de 
pessetes, sense comptar auxiliars administratius ni secre
taries personals, que també estan pressupostades. 

Més encara, el capítol 2 puja 1.384.000 pessetes de 
les quals algun percentatge es deu destinar específica
ment a les competencies que avui acordam transferir als 
consells. Pero és que si no n 'hi hagués prou amb as;ó, 
una de les competencies atribuldes per aquesta llei als 
consells insulars, la referida a la tutela financera de les 
corporacions locals, es gestiona no des de la Direcció 
general d'interior, sinó des de la Conselleria d'Economia 
i Hisenda. Així, en el seu pressupost trobam un subpro
grama, el de suport a la gestió tributaria local i tutela 
económica, el capítol 1 del qual puja 9.491.000 pessetes, 
i el capítol 2 1.202.000 pessetes, una part de les quals -
és evident- es dedica a la gestió de les competencies de 
tutela financera de les corporacions locals que avui apro
varem transferir als consells. 

Resumint: una part deIs 10.693.000 pessetes del sub
programa de la Conselleria d'Economia a que m'he 
referit, i una part deis 32.641.000 de la Direcció general 
d'interior, que sumen més de 44 milions de pessetes, és 
el que es dedica avui a gestionar les competencies que 
transferim als consells. Quina part? No, el document del 
Govern no ho aclareix, i aposta ho hem volgut calcular 
nosaltres. El Govern quan aporta el seu calcul de cost 
efectiu i el valora sois en 2 milions de pessetes, ve a dir 
de fet que de cada 22 hores del temps del personal a 
que ens hem referit, soIs una es dedica a les funcions 
que es transfereixen; és a dir, que entre la Conselleria de 
Governació i la d'Economia i Hisenda dediquen poc 
més d'una hora i mitja, concretament una hora i qua
ranta minuts, setmanals a aquesta funció. 1 no de cadas
cun deis set o vuit funcionaris adscrits, sinó entre tots; 
és a dir 10 minuts cada setmana per part de cadascun 
deis funcionaris adscrits a aquest servei. 10 minuts cada 
setmana? Vostes ens volen fer combregar amb rodes de 
molí. Pretenen que creguem que tots aquests caps de 
servei, caps de secció jurídica administrativa, caps de 
negociat d'expedients jurídics administratius, auxiliars 
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diversos, i tíns i tot una secretaria personal de la Direcció 
general d'interior, a més deIs corresponents de la Conselleria 
d 'Economia, soIs dediquen mitja hora cadascun en tot un 
mes a les funcions descrites a les tres pagines de la llei que 
ens disposam a aprovar? 1 amb aquest temps, per exemple, 
han pogut fer el control de legalitat deIs acords de les corpo
rae ion s locals, que implica la recepció i lectura de totes les 
actes i acords deIs plens, comissions de govern, i decrets 
d'alcaldia deIs 67 municipis de les Illes Balears, i a més la 
seva tutela financera? Que els han fet un curs de lectura 
lapida? 

Creuen vostes, senyores i senyors diputats, que amb les 
195.000 -escoltin, senyores i senyors diputats d 'Eivissa-
195.000 pessetes anuals que el Govern proposa transferir al 
Consell d'Eivissa i Formentera, aquest consell podra pagar 
el cost d'un funcionari de nivell suficient com per controlar 
les actes i acords de tots del ajuntaments de les illes d'Eivissa 
i Formentera, requerir-los el compliment d'aquesta obligació 
si no ho fan, i impugnar per la via del contenciós administra
tiu els actes i acords que incorrin en infracció de l'ordena
ment jurídic, i dur-ne a més la tutela financera? aquesta, i 
a més 20 competencies menors més? 1 tot a~o per 16.260 
pessetes mensuals? Saben, senyores i senyors diputats, que en 
cas del Consell Insular de Menorca les 14.800 pessetes men
suals que ens correspondran representen el cost de dues 
hores i mitja del sou mensual del secretari de la corporació? 

Senyores i senyors diputats, a~o és una estafa als consells 
insulars, una estafa feta amb el consentiment del grup majo
ritari en aquesta Cambra, i amb el consentiment deIs tres 
presidents deIs consells insulars. I em sembla mentida que es 
consenti, pel que té de precedent perillosíssim. Quan dia 18 
de maig el nostre grup valorava en una trentena els milions 
els milions a transferir als Consell de Mallorca per gestionar 
les competencies que avui han acceptat, més les d'habitatge 
rural, el president del Consell de Mallorca, actuant com a 
portaveu del PP en aquesta Cambra em deia de manera molt 
expressiva -i llegiré textualment-: "una cosa vull dir: S'ha dit 
aquÍ que hi ha un cost efectiu més o menys estudiat. Un 
moix negre! i ho va repetir dues vegades, "un moix negreL 
Si el ConseIl Insular de Mallorca que proposa el PSM amb 34 
milions, així sí que anam ben arreglats. Un moix negre ll

• 

Aquests 32 milions s'han transformat en 1,6 milions, i les 
seves llanees en canyes, i allo que abans els resultava car, ara 
traben que és tirat de preu. 

Finalment, senyores i senyors diputats, Sr. Verger, lament 
que no sigui aquí dins, s'han acceptat practicament totes les 
competencies que proposava el PSM j I EEM amb la parti
cularitat que els enviaran molts meny doblers que els que 
no nitres proposavem. El moix negre del Sr. Verger s'ha 
tran format en una pantera rosa· i és que vostes, senyores i 
senyors diputats del PP, sembla que de vegades mostren les 
dents al Govern, pero en realitat no ho fan. No ho fan per
que no en tenen, de dents. I és que vostes, que tan ferotge
ment semblen reivindicar l'insularisme, a l'hora de defensar 
els consells, és a dir a l'hora de la veritat, actuen com el que 
realment són: uns tigres de paper. Gracies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Grups que valen intervenir en 
torn a favor o en contra? Pe] Grup Parlamentari MIXT 
el Sr. Vidal té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gnkies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
No em tocaya a mi intervenir en aquest debat, pero ho 
faig amb molt de gust, per dir-li al Sr. Orfila que ell sap 
molt bé que compartím aquestes ansies -que crec que en 
realitat aquesta ansia- d'assumir competencies per part 
deIs consells insulars. Pero jo no puc compartir el que 
voste ha dit avui al principi, en un sen tít. Ho aclaresc de 
seguida. Voste d'alguna manera ha donat relleu a aquest 
dictamen, a aquesta atribució de competencies, que com 
vaig dir quan se'n va parlar per primera vegada, no és 
més que passar d'una delegació de competencies que va 
fer el Consell General Interinsular a una atribució de 
competencies en administració local, crec jo. Utilitzaré 
el mate ix símil que feia voste; no sé si vaig desencami
nat, pero el símil que feia voste de famílies nombroses, 
i ha dit que vostes esperava una prolífica família quant 
a naixements, i ha saludat coma tals aquests naixements. 
Jo, si no estic equivocat en el plantejament que he fet al 
principi, dic que de naixement, res. Aixo no és més que 
l'adopció d'un fill que va ser el primer el primer fruit 
no prematrimonial pero preautonomic; i que avui en dia 
es fa aquí la cerimonia de I'adopció, pero res més. Tal 
vegada m'equivoc, perque torn a dir que faig de suplent 
en aquest momento 

De tates maneres crec que la nostra comunitat auto
noma fins ara només té un fill, un fill únie -en aquest 
aspecte i seguint el mateix sÍmil- que és el d'urbanisme 
i habitatge- i des de llavors, i ja han deu anys, potser que 
hi hagi un embaras en el Govern, pero encara no ha 
romput aigües, i per tant jo no salud així com voste 
aquest adveniment i aquest naixement. 

Dit aixo, i cenyint-nos a les esmenes que presenten, 
i que són les úniques que es mantenen en aquest dicta
men, jo no he de fer més que repetir i adoptar la matei
xa postura que va fer el meu company de grup en po
nencia i comissió, perque voste el que fa és demanar 
que s'ampliln aquestes competencies. O sia que fona
mentalment les seves esmenes van a aixo, que s'ampliln 
a la competencia en habitatge rural. Jo ho veig molt bé, 
i li donaré suport el dia que vengui aquí el dia que 
vengui aquí a través d 'una pro posta de la Comissió 
Tecnica Interinsular, que segons la disposició -em pareix 
que es diu transitoria, no ho voldria haver de buscar
novena ele l'Estatut d'Autonomia, diu que és l'encarre
gada de distribuir les competencies a que fa referencia 
l'article 39 de 1 'Estatut d' Autonomia. Aixo és el punt de 
vista que va defensar el meu company en ponencia i 
comissió. Jo, degut a aixo, li die que en el moment opor
tú donaré suport a aquesta assumpció, i a tot el que 

---
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sigui assumpció de .competen,cies pels cons.ells ins~lars, p~ro 
creim que no ha tnat el cam! reglamentan -per d!r-ho dal
guna manera- i per tant no li podré donar suport, encara que 
tampoc m'oposaré. Pel que fa a la resta, aquest grup ja no té 
res més que manifestar respecte al dictamen, perque votarem 
a favor del dictamen tal com ve. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Vida!. Té la paraula el Sr. Triay i Llopis. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. La interven ció 
del portaveu del Grup PSM 1 EEM crec que ha estat mani
festament immillorable, i per tant realment la subscric en els 
seus termes, i el que farem ja és explicar la nostra posició 
global respecte a la lIei i a les esmenes que es mantenen per 
part del seu grupo 

És ciar que aquesta lIei és molt diferent de la que va pro
posar la Comissió Tecnica Interinsular. La Comissió Tecnica 
Interinsular, a proposta del Govern, o d'uns diputats repre
sentants del Govern en cena manera, proposava estrictament 
convertir en llei unes petites competencies delegades per 
decret a I'any 1982 pel Consell General Interinsular als con
sells insulars. I aquÍ la llei que avui s'aprovara és una llei 
que agafa tota la materia de regim local que té el Govern de 
la Comunitat Autonoma. Per tant, diguem que hem passat de 
passar a llei un decret, que nosaltres veiem criticable, perque 
era una competencia minúscula i fragmentaria, a una visió 
global; i per tant estam davant una llei que realment desen
volupa un punt, fins i tot l'amplia, va més enlla, d'un deis 
punts de I'article 39 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes 
Balears. Per tant en aquest sentit ens hem de mostrar,atis
fets per aquesta assumpció unanime d'esmenes que ha supo
sat aquest canvi completo 

El Grup Parlamentari PSM 1 EEM proposa arnés afegir
hi el servei de millora d'habitatge rural, que dins I'organigra
ma del Govern també esta dins el mateix programa pressu
postarí i organic d'assessorament i cooperació amb les admi
nistracions locals. Nosaltres hi estam d'acord, i arnés estam 
d'acord amb el que ha dit, en el sentit que aixo suposaria una 
agilitació i millora substancial de la gestió de la Comunitat 
Autónoma, i arnés sen se des pesa extra, sinó gratu"itament, 
perque, com s" ha explicat molt bé, costa molt més deIs us 
de gestió que del resultat d'aquesta gestió. Per donar 5 mili
ons de subvenció n'hem de gastar 8. Si aixo s'aplicas a la 
societat, si aixó s'aplicas a una empresa, faria molta esto na 
que estarÍem ja ben Hests. Per tant aquest servei realment 
hauría de canviar el seu nom, perque més que un servei de 
millora de l'habitatge rural, és un servei de millora del ge
rent d'habitatge rural; és l'únic que surt milIorat d'aquesta 
gestió. Nosaltres esta m d 'acord perque evidentment els con
sells insulars amb un cost molt inferior podrien fer una ges
tió superior, podrien trastocar la relació actual de personal 
i subvenció en un sentit molt més favorable a les persones 
que poden estar interessades en aquestes subvencions. 

Ara, el que resulta absolutament inadmissible en 
aquesta llei és el caleul del cost efectiu, en una paraula: 
les pessetes que es transfereixen als consells insulars per 
poder gestionar aquestes competencies que se'ls han 
assignat. La Jlei diu ara molt clarament, en el seu article 
1, que se'ls atribueixen totes les competencies executives 
i de gestió assumides per la Comunitat Autonoma en 
relació amb les materies de regim local, totes: i totes, 
com a mÍnim un programa deis dos que ha citat el Sr. 
Orfila, que és el programa 1241, "cooperació i relacions 
amb les corporacions locals", su posa 32,2 milions de 
personal, i 1.384.000 de despesa corrent. Evidentment 
aquÍ hi ha altres coses, dins aquests 33,6 milions de 
pessetes: hi ha una coordinació -que no té un gran cost
de policies locals. perque el cost basic e<; fa a través de 
l'Escola de policia de l' Ajuntament de Palma, que té 
una partida pressupostaria, una transferencia separada; 
i hi ha aquesta famosa mala gestió de la millora de I'Ha
bitatge rural. 

Pero de totes maneres de 33 milions a 2 milions, que 
és el que es vol repartir -és el que es repartira, perque 
a<;o s'aprovara- als consells insulars per tota la resta de 
competencies, creim que hi ha una llarga distancia que 
resulta absolutament inassumible. Realment pretendre 
que els consells insulars facin per 2 milions allo que en 
qualsevol deIs calculs al Govern de la Comunitat Auto
noma, segons aquests pressuposts, li costa més de 20 
milions, crec que és un excés de voluntat d'agilització 
de l'administració a costa d'una altra administracíó. Si 
hi ha assessors del Govern que cobren fins a 700.000 
pessetes cada mes, demanar que els consells insulars 
assessorin les corporacions locals per 50 vegades menys, 
en el cas del Consell de Menorca, o del ConseU d'Eivissa 
i Formentera, em sembla una broma dura; perque de 
700.000 pessetes cada mes que cobren alguns assessors, 
al fet que els consells insulars facin assessorament a les 
corporacions locals per 14.000 pessetes al mes, crec que 
efectivament aquí s'han passar una mica. 

Ja sabem que els conservadors sempre han dit, i 
repeteixen, que sempre hi ha hagut pobres i rícs. Forma 
part de la filosofia, no ja deis polítics, de les persones 
profundament conservadores. Ara, en aquest cas, esta 
cIar que els pobres són els consells insulars, pobres de 
solemnitat, com es deia d 'una manera classica. Assesso
raran per 14.000 pessetes al mes tots els ajuntaments, 
faran el control de legalitat, faran la tutela financera. 
Que hi res més barat que a<;o? No hi ha res més barato 
Si aquest criteri fóssim capa¡;os en aquests debats de 
pressuposts que s'apropen ara apLcar-Io a tots els serveis 
de la Comunitat Autonoma, realment podríem incre
mentar drasticament totes les inversions de la Comuni
tat. Jo no sé com aplicant aquests criteris a administraci
ons petites, pobres, com són els conseUs insulars, no se 
n 'han donat compte de la mina de recursos vacants que 
hi ha a la Comunitat Autonoma i que es p0.:1rien con
vertir en productius. 
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Per tant nosaltres en aquest sentit haurem de donar su
port a totes aquestes esmenes. Creim que el PSM 1 EEM 
quan fa la se va valoració de cost efectiu, i en el regim local -
facem la separació d'habitatge rural i regim local- li assigna 
11 milions de pessetes, crec que han fet curt. Efectivament 
és cinc vegades més del que proposen, pero han fet molt 
curt, perque crec que encara esta molt per davall del que hi 
destina la Comunitat Autonoma. Creim que hauríem d'anar 
a més de la meitat, com a mínim, de la partida de coopera
ció i assessorament; i que realment és un befa als consells 
insulars, que al final ho pagaran del seu pobre pressupost, 
igual que han pagat durant deu anys la diferencia del cost de 
les guarderies, i com paguen les diferencies de la valoració -
que també es va fer malament- del cost efectiu en materia 
d'urbanisme, continuaran pagant perque per a tenir que pel 
6% del que li costa a la Comunitat Autonoma. els consells 
insulars facin les mateixes funcions, crec que aixo no tan sois 
incompleix la Llei de consells insulars, sinó que no té per on 
agafar-se. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay i Llopis. Pel Grup PP-UM el Sr. Hu
guet té la paraula. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Jo voldria comen<;ar aquesta interven ció també saludant la 
feina feta per tots els membres de la ponencia i de la comis
sió en tom a aquesta pro posta de transferencies en materia 
d'administració local als consells insulars. A ningú li escapa 
que més d 'una vegada, en més d 'una ocasió han dit aquí 
que quan es fa una pro posta d'aquestes característiques i hi 
ha el primer debat, el que discutim és si s'admet o no s'ad
ment a tramit una proposta. Nosaltres deim, i en aquest cas 
crec que han complert, almenys el Sr. Orfila ha tingut la 
gentiles a de reconeixer-ho, que aquesta llei havia de ser 
substancialment millo rada dins ponencia i dins comissió; i ha 
reconegut que almenys en un 80% hem atracat postures. 

Per tant, jo crec que el que s'ha fet ha estat un bon pro
jecte de llei de transferencies en materia d'administració 
local, i que el que ha primat ha estat homogenei:tzar baix 
uns mateixos criteris aquelles competencies que en el seu 
moment tenia la Comunitat Autonoma de les Illes Balears 
com a comunitat uniprovincial, Sr. Triay, pero que a la vega
da també havíem d'exercir els consells insulars per impera
tiu constitucional i per imperatiu de la Llei de bases de re
gim local, perque havíem d'exercir l'ordenament jurídic en 
base a la Llei de regim local, que organitza els municipis i les 
províncies. Aleshores ens trobavem que hi podia haver 
competencies compartides, i de fet l'experiencia ha demos
trat que a<;o era així, almenys en el Consell Insular de Me
norca, a<;o era així i és així, pero no estam aquí en funció 
de presidents cap deIs tants, sinó de eliputats, i hem el'anar al 
contingut el'aquest projecte ele llei. 

Per tant, jo no diria que s'hagi produi:t cap canvi. No 
és una satisfacció de canvi de postura per part d'aquest 
grup, sinó que s'ha mantengut una coherencia amb les 
paraules elites a la seva presa en consideració i a la Co
missió Tecnica Interinsular, i per a<;o podem repassar 
els diaris de sessions o les actes, i així ho veurem i així 
ho trobarem, fin s al punt que a ningú escapa avui que 
amb aquesta transferencia, amb la que vindra ele les 
oficines d'informació turística, amb les que vindran en 
materia de serveis socials, en materia el'ITV, i les noves, 
de caela vegaela s'haura ele fer un treball més important 
i més laboriós entre totes les forces polítiques per atra
car al maxim aquestes postures. Jo estic conven<;ut que 
avui, inelependentment ele qualque esmena que es manté 
aquí, que s'agrupen, perque la resta esta practicament 
consensuada, la votació final sera una votació a consci
encia per part ele 10ts els grups. i aquesta competencia 
almenys sera acceptaela per tots els grups polítics, o no 
sera rebutjada frontalment. És a dír, que indepen
dentment que si el vot es sí, no o abslenció, en el fons 
elel vot hi ha el criteri i la voluntat ele tots ele transferir, 
i aquesta és la nostra interpretació que feim en aquest 
projecte de llei. 

Jo no li puc acceptar, Sr. Orfila, dins aquesta nova 
línia encetada pel seu grup als discursos en aquesta 
tribuna, que acabin les intervencions desqualificant i 
despreciant. Avui ens han dit títeres de paper, entre 
altres ... Jo ho he llegit ... (veus inintel'ligibles) lelo pitjor. 
(rialles) Ido pitjor; una tireta si que no serveix per res, 
una titella almenys té funcions. És igual. A<;o fa que 
vostes ni tan soIs tenguin la sensibilitat d'apreciar els 
esfor<;os que entre tots feim per arribar a acords. Jo em 
pensava que avui sortíem aquí per fer un elebat real
ment ajustat a la importancia d'aquesta transferencia; 
una transferencia que no té res a veure amb el decret de 
delegació que es va fer en temps del CGI. Per tant no és 
la transformació elel decret en llei, sinó que s'amplia. I 
s'amplia a partir que l'organització de l'Estat espanyol 
contingut a la propia Constitució canvia raelicalment 
aquesta organització i va cap a un procés de descentra
lització quasi poelem dir, fregant o no fregant, pero que 
en definitiva al final ens pot donar una organització de 
l'Estat quasi federalista. I amb a<;o també hi ha un 
paper summament important del que han de ser els 
municipis. i que sempre sera pe<;a basica dins l'organit
zació de l'Estat. El problema que té, i a<;o és un proble
ma de fons, i aposta per a<;o la coordinació intermunici
pal i el paper que han de jugar en aquest cas els consells 
insulars o les diputacions és fonamental, sobretot a un 
país com Espanya, que té 8.000 i busques de municipis, 
quan Alemanya en té 1000 i gaire més, fa que de cada 
vegada aquest procés ele racionalitat do ni més for<;a a 
aquesta cooperació i coHaboració entre els municipis i 
un ens superior, en aquest cas els consells insulars o les 
diputacions; una organització territorial que sigui capa~ 
eI'aglutinar esfor~os entre els diferents ajuntaments, que 
sigui capa~ ele compartir serveis amb els ajuntaments, 
optimitzant al maxims els recursos d'aquests ajunta-
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ments, i ac;o voste sap que es fa, s'intenta fer. 1 si qualque 
comunitat autónoma té una estructura que li permet fer 
aquesta funció, aquesta es diu Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears, organitzada per illes. 

En aquest sentit, el que feim és que atracam cada vegada 
més la relació entre els consells insulars i els ajuntaments. El 
que farem també per una altra banda és que els consells 
insulars assumeixen la responsabilitat directa de la revisió de 
les seves actes, els seus acords, i Ji queda la part residual a la 
Comunitat Autónoma, com queda també ara en aquest 010-

ment a l 'administració central a través de la delegació del 
Govern, ele la revisió d'actes sempre que afecti a competen
cies própies de l'Estat. En aquest cas la Comunitat Autono
Ola haunl de continuar rebent aquest actes per revisar sem
pre que afectin els acords a competencies de la Comunitat 
Autonoma. 

]0 crec que és important elir avui que les competencies 
realment assumides per la Comunitat Autonoma de les Illes 
Balears en aquesta materia són les que ja descríu la Llei 
7/1985, i que és en base a aquestes competencies que varen 
ser donades per una llei básica posterior a la promulgació ele 
I'Estatut, quan era necessari, convenient i imprescindible 
homogeneltzar aquestes competencies amb aquests criterís 
de coordinació entre les diferents normes. Que aquesta orga
nització no és facil? No és facil, peró sí que cree que avui 
ens podem sentir satisfets pel pas feto 

El tema de l'habitatge rural -i amb ac;ó passarem per alt 
una serie ele detalls més quant al contingut global d'aquesta 
competencia- voste sap, Sr. portaveu del PSM 1 EEM, que 
és una reminiscencia de l'antic regim, que en un moment 
determinat va tenir la seva importancia, en la mesura que 
servia ele millora el'aquestss habitatges, quan no hi havia cap 
altre tipus d'ajut ni cap altre tipus d'intervenció dins les 
finques -i d 'ac;ó n 'hem rallat eliverses vegaeles- pero que avui 
ac;ó esta totalment obsolet, i que ha de tendir a desapareixer. 
Per que? Perque totes les millores d 'habitatge rural que 
agafen un sentit molt més ampli. ele millores a l'entorn rural, 
vénen perfectament establertes, ja sigui a través de directives 
comunitaries, ja sigui a través ele programes propis de l'ael
ministració central, o de programes ele la Conselleria el' Agri
cultura i Pesca. Per tant no és fonamental aquesta competen
cia. El nostre rebuig a aquestes esmenes no ve tant en la 
competencia en si, que no és res i que ha de tendir a des
apareixer aquesta funció; sinó que és que no és una compe
tencia d'administració local, és una altra cosa ac;ó, és una 
altra funció. Tal vegaela aquest programa es podria incarelinar 
quan ralléssim d'agricultura, per posar un exemple. No és 
una competencia e1'administració. Efectivament, i voste ac;o 
ho perceb perfectament, encara que no ho eligui aquí da
munt la tribuna, perque voste va es menar el títol de la Llei, 
que era "transferencies en materia d 'administració local i 
habitatge rural", perque eren dues materies totalment dife
rents que res tenien a veure una amb l'altra. Per tant nosal
tres ens inclinam per la transferencia en materia d'admins
tració local. 

Quant als calculs del cost efectiu, aquí s'han aportat 
les documentacions necessaríes per part de l'administra
ció autonomica, per part de la Conselleria d'Economia 
i Hisenda. Peró realment aquesta transferencia el que 
fara sera donar total i absoluta legalitat a totes les actua
cions que fan els consells insulars en materia d'adminis
tració local, i evitar que puguin dir que és una compe
tencia compartida entre l'administració autonómica i 
l 'administració insular, perque queden perfectament 
definides. pero s'ha d'entendre també que, per exemple, 
perque sigui il'lustratiu, una de les funcions com és la 
constitució d'entitats locals menors des del 1980 fin;, al 
1993 -que és una competencia que tindrem els consells 
insulars- només n' hi ha hagudes clues en tot Balears; i a 
més els consells insulars, com \loste molt bé sap, hi 
varen intervenir en les seves pertinents aprovacions en 
plenari. Quant a can vis de denominació i topónims, 5 el 
1980, 2 el 1981. 3 el 1982, cap el 1983, cap el 1984, 3 el 
1985,2 el 1986,3,1,2, cap el 1991,2 en el 1992, un en 
el 1993. Quant a modificacions de termes, cap, més que 
quan hi va haver la creació de municipi al Migjorn, que 
es va fer el terme del Migjorn Gran. 

On és la feina, per dir ho de qualque manera? L'au
torització d'operacions de credit, perque te ve perfecta
ment determinada a la llei; i l'únic que es fa és una 
comprovació si realment aquest credit o aquesta autorit
zació que es demana, se sobrepassa de les possibilitats 
que tenen els ajuntaments, i sempre a partir d'una quan
tia és quan han d'anar a demanar aquesta autorització. 

Per tant, jo crec que aquest cost efectiu, que no me 
n 'amag de dir-ho, voste sap que vaig dir en públic que 
tal com venia la \lei abans, O pessetes, perque era O 
pessetes tal com ho teníem, en aquest cas concret ámb 
aquesta ampliació jo li vu\l treure la importancia políti
ca que ac;ó té per als consells insulars, la importancia 
política de coordinació baix uns mateixos criterís i per 
una institució, en aquest cas el consell, de totes les polí
tiques municipals, en base a la Llei de regim local, i 
recuperant unes competencies que s'havien donat a la 
Comunitat Autónoma perque va ser creada com a uni
provincial, i tornar aquestes competencies als consells 
insulars, que en base a la Llei de regimlocal han d'actu
ar exactament igual que com a diputacions. Per exemple, 
aquestes competencies que avui atribu'im des de la 
nostra comunitat autonoma als consells insulars, és una 
competencia que no es planteja a les comunitats autóno
mes pluriprovincials, perque ja la tenien própiament les 
diputacions que arrossegaven ja tota una historia, i que 
per tant ni tan sois varen ser dinades a la comunitat. 
Aquí la consideració era diferent, les competencies en 
administració local, per exemple, a la comunitat autóno
ma uniprovincial de Múrcia, les té la Comunitat Auto
noma. 

1 no ha estat res més que ac;o. Es tracta de recuperar 
aquestes competencies que varen ser clonades a la Co
munitat, com a comunitat uniprovincial, i traslladar- ".cs 
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als consells insulars, que han d'actuar com a diputacions. 
Ac;o és el que feim. 1 es dóna un cost, es dóna una part 
economica del que suposa fer aquesta gestió. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Huguet, per favor. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

lo crec sincerament, Sr. Orfila, que independentment de 
la qüestió de I'habitatge rural -i amb alSo acab, Sr. President, 
tot d'una- que el tema de l'habitatge rural la nostra oposició 
no és en el no assumir habitatge rural, sinó dos motius. 
Primer, que ha de tendir a desapareixer, és trasnochado, que 
diuen en castella; ac;o ja no hauria d 'existir. Segon, perque 
rallam d 'una competencia d 'administració local. 1 quant al 
cost efectill, nosaltres creim que esta ben calculat, i per tant 
assumirem el dictamen de la comissió en la seva integritat, i 
votarem en contra de totes les esmenes presentades, o man
tengudes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Torn de replica, el Sr. Orfila té la 
paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Vidal... no hi éso Sr. Triay, 
satisfacció per la coincidencia. Hem estat moderats a l'hora 
de calcular el cost efectiu, intentant ser realistes, i així E'ns 
ha anat. 

Sr. Huguet. Apreciam els seus esforc;os, apreciam els 
esforc;os que han hagut de fer per acceptar la majoria de les 
nostres esmenes, i ho he dit al principi, i ho reiter: hem 
millorat la llei, nosaltres proposant, vostes acceptant, i ho he 
de reconeixer. Sense la seva acceptació no s'hauria produit 
l 'aprovació, i per tant haurÍem aprovat una llei esquifida, 
molt buida de contingut. Esta ben dar. 

Sr. Huguet, els he qllalificat com a tigres, "tigres", de 
paper; respecte de l'actitud que mantenen cap al Govern. 1 
és que vostes s'autoqualifiquen com a insularistes, pero mai 
no són capa<;os de mostrar les dents al Govern, que actua de 
manera crica cap als consells insulars. M'ha agradat, Sr. 
Huguet, el discllrs d'alabanlSa. Sí senyor, important, molt 
important és el contingut d'aquesta llei. Totes les competen
cies en materia d'administració local, de regim local -seria 
més ben dit aixÍ- seran competencia deis consells insulars. 
Pero immediatament ve la pregunta: i a<;o val 14.000 pesse
tes mensuals. Intel'ligentment el Sr. Huguet quan ens feia la 
relació de les competencies que es transferirien s'oblidava de 
les que duran més feina. 1 el control de legalitat deis actes i 
acords de totes les corporacions local s i la tutela financera, 
i el que implicad. aquest control deis actes i acords, que 
voldd dir llegir, estudiar les actes, i si és precís impugnar 

els acords per la via del contenciós administratiu? A<;o 
existid? Ac;o val 14.000 pessetes mensual s? 

Sr. Huguet, les reminiscencies obsoletes del franquis
me ha de ser eliminades, j vostes no les fan desaparei
xer; les redueixen a la mínima expressió: deIs 25 milions 
que es dedicaven a millora de l'habitatge rural el 1993, 
passen a 5 milions , pero -ai, amic meu!- mantenen el 
gerent. Quina és la reminiscencia franquista? El ge
rent?, el servei?, els 5 milions? El que és una reminis
cencia franquista és que un servei que es dóna als ciuta
dans, i que representa una ajuda real als ciutadans de 5 
milions gestionar-la costi 10 milions. Ac;o és una remi
niscencia que hauríem d'anuHar; i nosaltres ho feim, 
nosaltres ho anuHam. Per tant si ... i no em digui, Sr. 
Huguet, que no té sentit afegir dins aquesta llei aquesta 
proposta d'ampliació de competencies; fins avui aquest 
servei s'ha situat sempre pressupostariament dins la 
Direcció general d'lnterior, i concretament dins el pro
grama de cooperació amb les corporacions locals. Sim
plement li mantenim, i voste sap perfectament que de 
cap manera té prou transcendencia, té prou contingut 
aquest servei, com per representar una llei propia d'atri: 
bució de competencies. Per tant, ens hem de demanar 
<}. qui interessa que no sigui transferit aquest servei, a 
part del gerent. Nosaltres realment proposam que sí se 
suprimeixi, i la millor manera és remetre-ho a qui de 
ver en fara un ús molt millor, i utilitzaran entre altres 
coses els doblers que ara es malmeten per pagar aquest 
gerent. 

lo els he de reconeixer, senyores i senyors diputats, 
que el Sr. Huguet té una virtut -bé, en deu tenir Olés 
d'una, diria que té una virtut especialment desenrotlla
da-, té una gran fe. Ha de defensar una proposta, i por 
molt que sigui difÍcilment justificable, hi posa tanta fe 
que s'arriba a convencer a ell mateix de la bondat d'uns 
plantejaments que, si hi penséssim serenament, veuria 
que són poc racionals. És allo que es coneixia com la fe 
del carboner. 1 alSo succeeix pel que fa al finan<;ament 
d'aquesta competencia de regim local que debatem avui. 
Sap perfectament el Sr. Huguet que amb el calcul del 
cost efectiu proposat amb aquestes 14.800 pessetes men
suals un consell no pot fer front a les responsabilitats 
que assumeix. Pero té tanta fe, que fjns i tot estaria 
disposat a renunciar-ne a una parto El Sr. Huguet amb 
la seva actitud em recorda la historia que explica el 
doctor Camps de les miraculoses ulleres de mestre loan 
sa Miloca. Quan al Migjorn Gran no hi havia capella, els 
diumenges hi acudia el cap ella de Ferreries per dir la 
missa. 1 vetaquí que un diumenge, quan s'estava reves
tint a la sagristia, es va adonar desesperat que havia 
deixat les ulleres a Ferreries. L'escola, que era molt 
viuet, el va tranquiHitzar immediatament: "no passeu 
pena, senyor rector, que es sabater des costat, mestre 
loan sa Miloca, en té unes i les hi aniré a demanar". 
Esperanc;at, el capella va sortir damunt l'altar per cal
mar els feligresos, que ja feien un "rum-rum" producte 
del nerviosisme per aquell retardo Arriba l'escola, ulleres 
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en ma, se les col'loca el capella i parteix escopetejat, de 
l' introito ad altare dei fina a ite missa est va ser com si li 
haguessin donat corda. Acabada la missa, va valer agrair 
personalment al sabater l'empn~stit de les ulleres, que tan 
útils li havien resultat, "moltes gracies, mestre loan, han fet 
molt bo". "Ido" va dir mestre loan tot xalest "quan duien 
vid res encara feien més bo". 

Amb el Sr. Huguet succeeix el mateix. Avui hem un gran 
avanc;, és aquesta una gran competencia, una competencia 
molt important. Llastima que no estigui ben dotada, Sr. 
Huguet. Si li haguessin posat vid res. encara seria més bona. 
Les ulleres, la competencia dissenyada en pan per les nostres 
esmenes finalment acceptades pel PP-UM són realment posi
tives. Hi falten, pero, els vid res adequats, que són la dotació 
economica perque aquestes competencies tan importants es 
puguin gestionar de manera coherent i correcta. Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Hi ha peticions d'intervenció en COI1-

trareplica? Sr. Huguet, té ia paraula. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Sr. President, senyors i senyors diputats. Potser que nosal
tres no mostrem les dents, pero n'hi ha més d'un que quan 
surt mostra l'orella. La fe mou muntanyes, i mentre hi ha fe 
hi ha esperanc;a. Per tant són d'aquestes virtuts fonamentals 
que convé no perdre maí. lo almenys no la vull perdre. 

Acabam una intervenció, ah ir amb unes gloses, avui amb 
unes rondalles. La cosa és molt més seriosa; i la meya inter
venció de contrareplica només sera una: anicle 36.1, capítol 
2, competencies Llei de bases de regim local "Son competen
cias propias de la diputación Las que les atribuyan en este 
concepto las leyes del Estado y de las comunidades autónomas 
en los diferentes sectores de la acción pública, y en todo caso 
les hi do ni o no les hi doni són competencies de les diputaci
ons, i en aquest cas també deis consells insulars, escolti bé 
"la coordinación de los servicios municipales entre si para la 
garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere 
el apartado a) del número 2 del artícuLo 31", que hi podem 
anar hi veura quin éso Ac;o ho tenim des del 1985. Estam 
homogeneí:tzant la legislació de la Comunitat Autonoma 
quan es va fer lIei organica amb la llei base, que és la lIei 
basica de regim local. Abans de sortir la del 1985 va sortir 
I 'Estatut d' Autonomia, que aquestes competencies les donava 
a les comunitats autonomes; pero en aquest cas aquesta com
petencia des del 1985 ja va a les diputacions, i aquí es trac
tava d'homogeneltzar la legislació perque la complís sense 
cap tipus d'interferencia el qui l'ah d'exercir, que és en 
aquest cas el consell insuiar. 

1 continuam, Sr. Orfila, perque és important lIegir les 
nonnes, i més la historia de venir amb contes, o bé amb 
simulacres o amb acudits que hagin de fer riure la Cambra. 
La cosa és molt més seriosa. Punt b): "La asistencia y la 

cooperación jurídica, económica, y técnica a los munici
pios, especialmente los de menor capacidad económica y 
de gestión". Ja ve, homogene'itzam el que donava I'Esta
tut a la Comunitat perque era uniprovíncial, el que hem 
d'assumir. 1 continua "la prestación de servicios públicos 
de carácter supramunicipal, y en su caso supracomarcal, 
y en general eL fomento y la administración de los intere
ses peculiares de las provincias. A los efectos de lo dispu
esto ... " i continua. 

Per tant, Sr. Orfila, aquestes competencies. que varen 
ser donacles amb aquesta llei basica a totes les cliputaci
ons, no va su posar una revisió de financ;ació, va suposar 
un lÍmit competencial, els varen marcar quin era el 
terreny de joc, els varen llevar altres competencies que 
varen haver d'assumir les comunitats autonomes, i varen 
deixar al' exercici de les diputacions aquestes que vénen 
aquí. 1 aquest procés d'avui aquí el que ha fet ha estat 
homogenei'tzar tates aquestes competencies i clonar-les 
a qui les ha de tenir. Les competencies en materia de 
regim local les han de tenir, en aquest cas concret, els 
consells insulars; i amb aquest projecte de lIei, que ah 
estat una millora substancial del que tenÍem des d'un 
principi, i ac;o es reconeix, el que es fa és posar ordre a 
una certa esquizofrenia administrativa, en el sentit si 
ac;o era del consell, era de la Comunitat, o era pro pi de 
I'Ajuntament. Cree que a partir d'ara sabrem cadascú 
quines són les feines que hem de complir. Moltes graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Acabat el debat, passarem a la 
votació. Votarem en primer lloc les esmenes del Grup 
PSM 1 EEM, que són la 1667, 1668, 1672, 1675, 1676, 
16~3, 1677, 1678 i 1686. Entenc que es pot fer votació 
conjunta d'aquestes esmenes. 

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? 

23 vots a favor, 31 en contra, 2 abstencions. 

Al títol del dictamen, als articles primer, segon, 
tercer. quart, 5, 6 i 7, a les disposicions addicionals pri
mera i segona, a les transitories primera i sega na, a la 
disposició derogatoria, a les disposicions finals primera, 
sega na i tercera, 'i a l'exposició de motius no s'hi mante
nen esmenes. Sí, Sr. Triay? 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Demanam votació separada. 

.... 
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EL SR. PRESlDENT: 

Sí, a quins artides? 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Demanam votació separada de I'exposició motius, de 
I'article 5 i de I'article 6. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passarem, ido, a la votació en primer !loc deIs anicles 
primer, segon, tercer, quart, 7, disposicions addicionals pri
mera i segona, disposicions transitories primera i segona, 
disposició derogatories, disposicions finals primera, segona 
i tercera. 

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

Queda aprovat per unanimitat. 

Repetim la votació. 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? 

41 vots a favor, cap en contra, cinc abstencions. Queden 
els esmentats artides i disposicions. 

Passam ara a la votació de l'article cinque. 

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, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

33 vots a favor, 23 en contra, cap abstenció. Queda apro
vat I 'article 5 

Passam a la votació de I'article 6. 

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

Senyores j senyors diputats que voten en contra? 

Senyores j senyors diputats que s'abstenen? 

33 vots a favor, 23 en contra, cap abstenció. Queda apro
vat l'article 6 

1 passal1l a la votació de I'exposició de 11l0tius. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

33 vots a favor, 23 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovada l'exposició de motius. 

Procedeix ara la votació, en compliment de l'article 
24.6 de l'Estatut, efectuar una votació final única per tal 
que la majoria suficient s'assoleixi per vot favorable 
computat ele manera separada deIs parlamentaris que 
representin, si l1lés no, dues illes diferents. En conse
qüencia es procedeix a la votació separada per iIles. 

Comen<;arem per la votació deis diputats de I'illa de 
Mallorca. 

Senyores i senyors diputats de l'illa de Mallorca que 
voten a favor, es volen posar drets, per favor? Gracies, 
poden seure. 

(remor de veus) 

Tornal1l procedir a la votació. Votació de diputats 
únicament i exclusivament de l'illa de Mallorca. 

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, es 
volen posar drets, per favor? 

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

El resultat de la votació deis diputats de l'illa de 
Mallorca ha estat 19 vots a favor, cap en contra, 13 
abstencions. 

Anam a la votació ara deIs diputats de l'iIIa de Me
norca. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

El resultat ha estat 7 vots a favor, cap en contra, 6 
abstencions. 

Passam a la votació deis diputats de les illes d 'Eivissa 
i Formentera. 

m 
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Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? Gr:kies, poden seure. 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

El resultat ha estat 6 vots a favor, cap en contra, 4 absten
cians. 

1 ates os els resultats de la votació, aquesta Presidencia 
proclama I 'aprovació d 'aquesta lIei, que ha obtingut en 
aquest cas la majoria qualificada que estableix I 'article 26.4 
del nostre estatut d'autonomia. 

Queda aprovada, ido la L1ei d'atribució de competencies 
als consells insulars en materia de regim local. 

- Expedient 3-93/PCTI-0002, en materia d'informaCÍó 
turística. 

Passam ara al segon dictamen, que és el corresponent a 
la pro posta de la Comissió Tecnica Interinsular d'atribució 
de competencies als consells insulars en materia d'informa
ció turística. 

Comen<;arem en primer 1I0c amb el debat d'un conjunt 
de 13 esmenes del Grup PSM 1 EEM, les quals postulen una 
ampliació de competencies i addició de nous articles. Són les 
esmenes 1689, 1690, 1691, 1694, 1695, 1696, 1698, 1703, 
1704, 1713, 1714, 1715, 1708, i es debatra també la 1692, 
referida a l'apartat 1 de l'article segon. Té la paraula el dipu
tat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La fe 
mou muntanyes, pero no serveix per pagar els serveis, i és 
poc seriós qui renuncia a exigir el seu cost, poc seriós i poc 
responsable. Quan preníem en consideració les tres proposi
cions de Ilei d'atribució de competencies aprovades per Co
missió Tecnica Interinsular el mes de novembre passat. ja el 
Grup Parlamentari del PSM i I'EEM no dubtava en batiar-Ies 
com "les tres maries", al'ludint al seu escas contingut, al poc 
pes específic de cadascuna d'elles. Fa uns moments hem 
debatut la primera, la referida a regim local. La segona, la de 
targetes de transport dorm el son deIs justs en elllimb d'una 
ponencia parlamentaria que ha ajornat el seu debat sine die, 
precisament pel seu contingut escaso I la tercera és la corres
ponent a les oficines d'informació turística, respecte de la 
qual el nostre grup manté quinze esmenes vives; unes esme
nes I'objectiu de les quals és ampliar les competencies pro
posad es pel Govern i aprovades per la CTI en materia de 
turisme. 

Es bo, per tant, recordar en primer 1I0c que la proposta 
que hem esmenat té com a únic contingut la gestió de les 
oficines d 'informació turística situades a l'aeroport de Pal-

ma, al carrer Jaume III de la mateixa població, i les 
situades a Eivissa i a Maó, de l'iIla de Menorca. Convé 
recordar-ho, perque les esmenes que hem mantingut per 
ser debatudes en aquest plenari corresponen precisament 
a un intent de donar més contingut a una proposta que 
implica donar als consells únicament la funció d'infor
mar sobre els recursos turístics de les IlIes Balears i 
distribuir els fuIletons que la conseIleria corresponent els 
subministri. És a dir, fer exactament allo que es venia 
fent des de fa prop d'onze anys, i concretament des de 
28 de juny de l'any 1982, quan el ConseIl General Inte
rinsular va delegar aquesta competencia als consells, 
amb una única variació: s'afegeix en el cas del ConseIl 
Insular de Mallorca el traspas de I'oficina situada al 
carrer Jaume IIl, que ha de complir. no obstant aixó, les 
mateixes funcions. 

Pretenem ampliar la proposta amb tot un bloc de 
competencies sobre el servei d'empreses i activitats 
turístiques, així com sobre els serveis turístics al medi 
rural; unes competencies que, com es detalla a l'esmena 
1690/93 suposarien I'inici, ordenació, tramitació i resolu
ció deis expedients per a l'atorgament d 'autoritzacions 
previes i de IIicencies d'obertura per construccions, 
obres i instal-lacions d'allotjaments hotelers i extrahote
lers, expedients per tancament deIs establiment turístics, 
igualment pel que fa a I 'obertura, traspas, canvi de 
modalitat, de denominació, baixes, segeIlat de cartes de 
preus i tancament de les activitats de restauració, cafete
ries, bars, sales de festa, clubs i establiments semblants. 
Suposaria dur el registre insular d'empreses i activitats 
turístiques, així com la inspecció i la tramitació deIs 
expedients sancionadors en la corresponent proposta de 
resolució. Su posa vigilar el compliment del que disposi 
en materia ele preus, substanciar les reclamacions que 
puguin formular-se en relació amb les empreses i activi
tats turístiques, suposa I'atorgament del títol d'agencia 
d'informació turística, su posa finalment tota la tramita
ció i resolució deis expedients per a I'autorització de les 
activitats d'agroturisme i turisme rural. 

Com poden comprovar, un canvi substancial respecte 
de la proposta del Govern remesa per la CTI al Parla
ment, un canvi que implica una visió ben diferent de 
com s'ha de dur a terme el procés de transferencies als 
conseIls insulars, del qual voldrÍem que fos més rapid, 
i molt especialment amb uns continguts molt més am
pIes. 

El Grup PSM i EEM ha defensat de manera constant 
el plantejament que no és positiu per als conseIls un 
procés tan lent i 'tan disgregat d 'atribució de competen
cies. Hem defensat la necessitat de transferir blocs com
petencials, que el tractament d 'una qüestió fonamental 
a aquest procés, com és el cost efectiu i la seva distribu
ció, es faci més inteHigible, i I'única manera que se'n 
faci és parlar de blocs competencials, no de petits serveis 
i no de parts ínfimes c1'aqeuses competencies. 
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És difícil, i vostes ho saben perfectament, determinar a 
vegades si esta correctament dotat un servei que es transfe
re ix sense tenir en compte la totalitat de la transferencia 
referida a la mateixa area. 1 aquest és el cas, per exemple, de 
les oficines d'informació turística, concretament les de l'illa 
de Menorca, com veurem quan defensem l'esmena que hem 
presentat referida a la dotació d 'aquestes oficines. 

Pero el Grup PSM i EEM és ben conscient que a la vota
ció de les esmenes que hem mantingut hem de quedar tots 
sois, hem de quedar tots sois d'acord amb les actitud s de vot 
que s'han donat dins la ponencia i dins la comissió, i per les 
converses que aquest matÍ mateix hem mantingut amb els 
portaveus deIs diferents grups parlamentaris. 

HaurÍem volgut que el procés d'atribució de competenci
es als consells fos molt més racional, més ordenat, que trac
tas blocs de competencies molt més que parts el 'elles, com 
succeira avui. Podíem aspirar a fer-ho millor. encara que 
a<;ó impliqués dedicar-hi algun temps més, perque en res no 
urgien les transferencies que aprovam, res no les urgia per
que totes elles -vostes ho saben perfectament- corresponen 
a competenciesdelegades des de fa onze anys als conseBs per 
part del Consell general Interinsular. Hi podíem esperar, i 
a més a més, res obliga que els processos de tramitació resul
tin tan llargs. Vostes saben perfectament, senyores i senyors 
diputats, que el poc rigor de certs textos que s'han remes a 
la Comissió Tecnica Interinsular des del Govern i la tenden
cia a convocar reunions moltes espaiades d'aquesta comissió 
és alló que ha retardat el procés. 

Jo voldria apel'lar al Govern de la Comunitat i al grup 
que li dóna suport a canviar d'estil. Que l'experiencia d'a
questes primeres ponencies que han travat les lleis que avui 
s'aprovaran hagin servit per entendre, en primer lloc, que és 
la Comissió Tecnica Interinsular qui ha de fer més feina, 
encara que sigui a nivell de subcomissió, per tal que les pro
postes arribin al Parlament previ tramit de consulta als con
sells, molt més acabats, i que serveixi, la CTI, per polir, per 
solucionar els defectes que puguin contenir les propostes; en 
segon 1I0c, que acordem tots, Govern grups parlamentaris i 
consells, que hauríem de seguir sempre la mateixa sistemati
ca per donar coherencia als processos d'elaboració de les 
Beis; en tercer lIoc, que són moItes les qüestions en que ens 
podríem posar d'acord tots els grups sobre el contingut de 
les lIeis. i en darrer terme, que urgeix posar-nos a treballar 
en les materies que han de donar vertader contingut als 
consells, perque l'única cosa que els hem transferit, a partir 
de les pro postes que ha dut el Govern, són minúcies, compe
tencies petitíssimes. Que si l'acord a que arribaven al final 
de la darrera reunió de la Comissió Tecnica Interinsular és 
en el sentit d'acceptar que el proper bloc de competencies a 
transferir estara format per les d 'agricultura, ramaderia i 
pesca, les de cultura i esports, i la de turisme, respecte de la 
qual hi ha una pro posta del nostre grup a la Mesa per ser 
estudiada i corregida convenientment, si és així, com més 
abans ens posem a estudiar els temes , millor. 

EIs puc assegurar, senyores i senyors diputats, que el 
nostre grup hi fara, com fa sempre, aportacions positi
ves en tot moment i que cercara la necessaria propicia
ció, el necessari consens, que hauria de presidir una 
tasca com la d'omplir els conselIs de contingut. 

El nostre grup té, com els deia, una proposta de text 
articulat d 'atribució de competencies en materia de 
turisme pendent de ser debatut a la CTI, i aquesta pro
posta, vostes ho saben, alguns de vostes ho saben, conté 
els augments competencials que proposam a les esmenes 
que hem mantingut vives a aquesta llei que debatem en 
aquest moment. 

Em creguin que de cap manera voldrÍem que avui es 
votés en contra d'uns augments competencials per qües
tions de forma, de no coincidencia amb l'oportunitat, de 
si s'ha d'aprofitar o no la proposta de transferencies 
referida a les oficines d'informació turística per comple
mentar-la amb les de turisme en un sentit més ample . 
No voldríem que avui hi votessin en contra i que, al cap 
d'uns mesos, hi votessin a favor quan es discuteixi la 
pro posta que mantenim a la CTl. 

Per a<;o el nostre grup la retira en aquest moment, i 
instam pero a qui competeix -ara absent de la sala- a 
convocar en un breu termini la Comissió Tecnica Inte
rinsular. Retiram, per tant, totes les esmenes d'aquest 
bloc que estic defensat excepte la 1692 i la presentada in 
voce a la comissió, que la debatrem amb posterioritat. 

L'esmena 1692, que és l'única que mantenim del 
bloc que he sortit a defensar en aquest moment, es refe
re ix al regim de funcionament de les competencies 
transferides. Proposam afegir a l'article 2 una referencia 
expressa a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de regim local; una proposta obvia que mantenim 
no ja sois des del convenciment que és així, és a dir, 
que, entre l'ordenament jurídic aplicable en l'exercici 
d'aquesta i les altres competencies, hi ha de figurar la 
referencia a aquesta llei, sinó també des de la necessaria 
coherencia que hauríem de procurar mantenir amb la 
sistem:hica de les lleis d'atribució de competencies que 
aprova aquesta cambra. 

Acabam de debatre la Llei d 'atribució de competen
cies en materia de regim local -debatre i aprovar-, 
i en aquest cas s'ha acceptat una esmena del PSM i 
EEM en el mateix sentit que proposam ara, a més a 
més, s 'hi han incorporat, a l' informe de les ponencies 
de les Ileis de transferencies d 'ITV i assistencia social, a 
partir de l'acceptació -és un contingut d'aquesta mateixa 
esmena- de les corresponents esmenes presentades tam
bé en aquest mateix sentit. Justament, a aquesta llei, no 
s'hi hauria d 'acceptar, pensam, peró, que la coherencia 
ha de primar i, per tant, en aquest cas tots els grups 
donaran suport a rúnica esmena -repetesc- que d'aquest 
bloc he sortit a defensar; mantenim en aquest moment 
( ... ). Gracies, Sr. President. 
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(L 'Hble. Sr. Vice-president primer substitueix el Molt 
Hble. Sr. President en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Altres grups que vulguin intervenir en 
torn a favor o en contra? Pel Grup SOCIALISTA, té la 
paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Per 
agilitar tot aquest tnimit, no tan sois fixaré la posició, sinó 
que endemés defensaré les esmenes del Grup SOCIALISTA, 
amb la qual cosa amb una sola intervenció haurem cobert 
dos tramits parlamentaris. 

En el marc normatiu ele referencia, totes les lleis d'atribu
ció de competencies als consells insulars han de dur necessa
riament l'explícita referencia a la Llei de bases de regim 
local. així ho estableix la Llei de consells insulars en el seu 
article 1. EIs consells insulars són molt més que una diputa
ció provincial de regim comú, és ciar que estan constitults 
per consellers elegits per sufragi directe, cosa que no succeeix 
a cap diputació provincial, que esta n pensats en funció d'un 
creixement competencial, que són peces d'una arquitectura 
institucional d'una comunitat autonoma políticament des
centralitzada per iHes -l'article 39 de l'Estatut d'autonomia 
és un article principal, importan!. singular-, pero el seu 
regim jurídic, acceptat i constatat que els consells insulars 
no són diputacions de regim comú, no pot ser altre que el 
regim local, el regim propi d 'una corporació de base ten'ito
rial, de funcionament corporatiu, no de funcionament buro
cratic. No és racional admetre que una institució pugui tenir 
dos regims jurídics, dos regims economics, dos regims polí
tics. Per aixo, nosaltres consideram fonamental aquesta refe
rencia a la Llei de bases de regim local, a l'article 2 d'aques
ta llei i als de totes les lleis d'atribució de competencies que 
aprovi aquest Parlament. 

En relació amb la distribució del cost efectiu. L'article 35, 
que cree que assumien els membres de les ponencies d'a
questes lleis c1'atribució de competencies, de la Llei de con
sells insulars, diu que la distribució del cost efectiu entre els 
consells insulars s'efectuara en proporció a la població de 
cada un deis territoris corresponents, la superfícies d'a
quests, la renda per habitant en proporció inversa al coefici
ent d'esfore; fiscal, a la renda de les persones físiques i a la 
insularitat. S'ha aplicat aixo? 

Una primera versió d'aquesta proposta d'aquesta llei no 
incloia l'oficina de turisme de Mallorca situada a Jaume III; 
per tant, l'atribució d 'oficines als consells insulars era la de 
I'aeroport ele Palma, la d'Eivissa i la de Menorca. El Govern 
ens va aportar una documentació per la qual uns caJculs 
malabarístics donaven un factor d'insulariat del 35'99%. És 
un misteri com s'arribaven a aquestes conclusions, pero de 
fet és el que hi ha escrit al document que avala aquesta dis
tribució del cost efectiu . Més endavant es va acceptar una 

esmena absolutament raonable, que va costar algunes 
sessions, del Grup SOCIALISTA, per la qual, si a Ma
llorca hi ha una altra oficina d'informació turística, que 
és la de Jaume 111, no té cap sentit que quedas retengu
da a la Conselleria de Turisme i que no fos atribuida al 
Consell Insular de Mallorca. Bé, una vegada que ha 
entrat, dins el cost efectiu a distribuir, l'oficina de Jaume 
III, el Govern ha hagut de revisar les seves xifres, i re
sulta que ara el cost d'insularitat, el pes del factor d 'ins
laritat, és el 20'92% , ha passat del 35'99 al 20'92. Te
nint en compte que el pes de la insularitat dins les llles 
Balears té el sentit de primar el Consell d'Eivissa i For
mentera perque té un factor d 'insularitat dins el propi 
consell insular, dins el territori del consell insular, jo em 
faig una pregunta, a la qual, per moltes que li don, no 
trob una res posta satisfactoria, per que perjudica tant a 
l'illa de Formentera que Mallorca rebi l'oficina de Jau
me III, que ha perdut la meitat del factor del pes d 'insu
larit:1t, per que? Perque és una grollera manipulació, 
aquesta n'és l'explicació, no n'hi ha d'altra, és una 
grollera manipulació, és una grollera manipulació del 
que demana l'article 35 de la Llei de consells insulars, 
perque aquests factors no signifiquen absolutament res 
i són uns factors que es posen al final d 'un procés per
que doni el resultat que ha de donar, com que el resultat 
que havia de donar canviava, els criteris pels quals es 
fixaven aquests factors, entre ells el pes de la insularitat, 
canvien radicalment. ',ense que formentera s'hagi separat 
cap milla durant aques! procés de I'illa d'Eivissa, i per 
tant, sense que s'hagi incrementat I'aillament i el pes de 
la insularitat de F ormentera respecte de l'illa d 'Eivissc. 
pero Jaume III té una influencia decisiva, encara que 
vostes l'ignoraven, sobre la insularitat entre Eivissa i 
Formentera. Aixo és una grollera manipulació i una 
comedia que desqualifica tot el procés que s'ha aplicat 
per fer aquesta avaluació. 

És ciar, com a conseqüencia d'aixo, com que les 
xifres que han de sortir són les xifres inicials i no les que 
resulten d'un procés racional, succeeix que al final, la 
distribució del cost efectiu, és el 62% per a Mallorca, el 
12% per a Menorca i el 24% per a Eivissa, i aquests 
percentatges tenen qualque cosa a veure amb qualsevol 
tipus de pes turÍstic de cada una de les illes, si és que es 
vol valorar el factor turístic? Cap ni un. 

Una aItra qüestió és per que una oficina d'informa
ció turística a Eivissa costa el doble que una oficina 
d 'informació turística de Menorca, per que?, aquí 
esta m establint uns costos definitius, un finan~ament 
que es convertira en definitiu al cap de cinc anys, 4'8 
milions costa uña oficina a Menorca, 8'5 una oficina 
similar d'informació turística a Eivissa. Per que una 
oficina d'informació turística a Eivissa necessita 3 per
sones per funcionar, un administratiu, un auxiliar i un 
ordenanc:;a, i una oficina d'informació turística a Me
norca no necessita auxiliar, només necessita un adminis
tratiu i un ordenanc:;a? 
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Realment crec que són elements que desqualifiquen la 
feina feta, la manipulació feta, no per aplicar l'artiele 35 de 
la Llei de consells insulars, sinó per simular l'aplicació de 
l'artiele 35 de la Llei de consells insulars. 

Consideració global sobre aquesta llei: S'ha de deixar molt 
elar des del primer moment que és una llei que o res pon a 
una materia de l'artiele 39, perque la materia de l'artiele 39 
és turisme, no oficines d'informació turística, no estam, per 
tant, davant una materia, no estam davant una funció ni 
competencia, estam simplement davant una atribució d'uns 
serveis concrets determinats, crec que aixo ja devalua aquesta 
llei, el que hem elevat a la llei anterior, que agafava tota una 
materia, independentment del seu tamany dins el conjunt de 
responsabilitats de l' Administració auto no mica, en aquest cas 
no és així, en aquest cas estam davant una simple atribució 
d 'uns ser veis concrets. En qualsevol cas, també s'ha de fer 
un reconeixement que s'ha millorat, s'ha millorat pel fet que 
les quatre oficines existents d'informació turística ara seran 
deis consells insulars, i per tant, s'ha acabat amb una absurda 
retenció, per part del Govem de la Comunitat Autonoma, 
d 'una oficina d 'informació turística que simplement era més 
céntrica que les altres, estava situada al carrer Jaume III de 
Palma. 

Tot el tractament del cost efectiu de la seva distribució, 
es miri com es miri, és d'una lleugeresa impropia d'aquesta 
cambra. Ens deia ahir el conseller d'Economia i Hisenda que 
havÍem de pujar el nivell del debat que aquÍ i havia, pero li 
diria que no tan sois l'hem de pujar quan parla eH, no tan 
sois l'hem de pujar quan discutim els pressuposts de la Co
munitat Autonoma, crec que també, i especialment, l'hem de 
pujar a tot el treball legislatiu que es fa a aquesta cambra. 1 
aquesta llei, realment, posa en entredit la seriositat d'aquesta 
cambra. Aquí es contem bons acudit, ho he de reconeixer, 
i aixo fa una mica més facilla feina parlamentaria, la romp, 
la disgrega, la fa més assumible, pero sense que aixo vagi en 
detriment del rigor del treball legislatiu que aquí es fa. Crec 
que és impropi d'aquests cinquanta nou diputats que formam 
aquesta cambra i del Govem, que la complementa, que avui 
surti d'aquÍ aquesta manipulació de la Llei de conseHs insu
lars, per tractar de vestir un sant al qual, per molt que se'l 
vulgui vestir, es rompen les costures per tot. 

A més, aquest buidament, aquest buidament de la Llei de 
consells insulars, perque de fet és un buidament, és una 
simulació, és una fa¡'¡acia, aquest calcul trucat de les exigen
cies de l'article 35, no tan sois és negatiu per a aquesta llei, 
és que és un pessim precedent, és un pessim precedent quan 
som a l'inici d'un procés que han de ser el més seriós i raci
ona possible, perque, si no, aixo o quedara absolutament 
congelat o sera realment un procés desastrós i irracional. 
Quantes vegades no se citara en el futur en aquesta cambra 
per justificar calculs trucats i embulls, en aplicació de l'arti
ele 35?, que aixo ja es va fer amb la Llei d'atribució de les 
oficines d' informació turística. 

Senyores i senyors diputats, sospesada la proposta molt 
defectuosa que va venir de la Comissió Tecnica Interinsular, 

sospesades també favorablement les millores que s'hi 
han pogut introduir, en aquesta llei, pero sospesad es 
també les qüestions negatives que no han estat solucio
nades, sinó que, a través d'aquest fals abrigament, han 
estat empitjorades, crec que els he d'anunciar que nosal
tres no podre m donar un suport global favorable, en la 
votació final de conjunt, a aquesta proposta d'atribució 
de competencies als consells insulars en materia d'ofici
nes de turisme. Moltes gracies. 

(El Molt Hble. Sr. Presiden! repren la direcció del 
debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Pel Grup PP-UM, en tom a favor 
o en contra, té la paraula el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Si 
em permet, Sr. President, una qüestió previa. He entes 
que el Sr. Triay ha aprofitat per fer un tom a les esme
nes del PSM i, a la vegada, defensar també les seves 
esmenes. Per tant, la meya contestació, en aquest tom, 
és potser ( ... ) els dos, és així, no? 

Bé, primer de tot, jo havia pensat que si la interven
ció era només quant al representant de I'Entesa de 
l'Entesa de l'Esquerra, sortir a la tribuna i dir-li que tot 
el seu discurs es resumeix en dues paraules, que són: 
retir les esmenes presentades i mantenc l'esmena 1692, 
pel que fa a l'artiele 3. D'entrada, dir-l'hi que sí, que 
l'aprovarem, l'artiele 2, que hi donarem suport, pero 
que també s'ha de tenir esment, per part deIs serveis 
jurídics de la casa, que el que s'aprova és el punt pri
mer d 'aquesta esmena, perque el tercer va ser retirat i 
el segon ja hi esta incorporat, encara que l'esmena ven
gui com un tot únic, és el punt primer d'aquesta esme
na. 

Per tant, dit a¡;o, ja he acabat la meya intervenció 
referent a allo que explicava el representant de l'Entesa 
de l'Esquerra. 

Pel que fa aBo que ens ha dit el portaveu del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA en defensa de les seves 
esmenes o del seu discurs, jo voldria fer aquí dues 9b
servacions: els acudits no han estat una practica habitual 
per part d'aquest portaveu, que ha intentat, des del 
primer moment, en aquestes materies, en aquests temes, 
en aquests debats, posar la seriositat i la profunditat que 
hi correspon, independentment de les discrepancies que 
hi pugui haver. 

Així com en aquell cas deiem que estam davant una 
competencia plena, que és de regim local, en aquesta, 
efectivament, esta m davant una funció que exerciran els 
consells insulars, que són les oficines d'informació tu-
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rística, pero que, a més a més, l'objecte de la llei defineix 
que no només és la gestió d'aqeutes oficines, sinó també 
l'autorització, control i tutela de les entitats de foment de 
turisme establertes a es respectives illes, que és una cosa que 
ja va venir des de l' Administració central cap a la Comunitat 
Autonoma i que ara es donara també als consells insulars. 

Pero jo crec, Sr. Triay, que, dins el rigor del seu planteja
roent, cosa que ningú no li discuteix, a vegades patinam tots 
un poc, i és que, en aquest cas -i en ( ... ) comite n'hem parlat 
roés de dues vegades, avui matÍ mateix-, l'article 35 de la 
Llei de consells insulars no s'hi pot aplicar, és d'impossible 
aplicació, perque estam parlant d'una competencia, estam 
parlant d'un servei que ve dotat, i per tant, el cost del servei 
aquest esta perfectament determinat. Aquí el que calia fer, 
i així ho han concordat tots, i a<;o ens ha donat experiencia 
de cara al futur, que quan passin aquestes coses s'ha de fer 
d'aquesta manera, era calcular el cost real d 'aquest servei. 

Quina dotació té l'oficina d ' informació turística de Me
norca avui?, quina dotació té l'oficina d'informació turística 
d 'Eivissa i Formentera?, i quina dotació tenen les oficines de 
Mallorca? 1 hi ha el que hi ha, que és exactament el mate ix 
que quan hi va haver la transferencia des de l'Administració 
central a les comunitats autonomes. A Balears, quan es van 
transferir competencies, no es van transferir tres serveis 
insulars en materia d'indústria o en materia de turisme i, no 
obstant aixo, comunitats autonomes com Valencia, que era 
pluriprovincial, amb tres províncies, i que a cada província 
hi havia una delegació, hi van transferir aquests immobles 
( ... ). 

1 aquest és el fet amb que ens trobam avui, aquest és el 
fet amb que ens trobam avui. Jo crec que el Parlament esta 
precisament per arreglar aspectes de les Beis que, en un 
moment determinat, ens poden fer veure que no vam anar 
ben encaminats. A<;o vol dir que hagim d'eliminar l'article 
35? No, a<;o vol dir que, tal vegada, la Llei de consells insu
lars, -que dit entre parentesi no és llei basica, el Parlament 
ele les llles Balears no té potestat per legislar sobre llei basi
ca, és un compromís polític- té la mateixa funció que té 
qualsevol altra lIei, és una llei ordinaria, com aquestes que 
feim aquí, una no vincula l'altra, una n o vincular I'altra. 

Jo no dic que estigui en contra de I'article 35, pero en 
aquest cas era d'impossible compliment. Tant és així -hi 
tenim experiencia, Sr. Triay- que en fer la transferencia en 
materia d'urbanisme, que va ser una transferencia d'iniciati
va del seu grup, i que al final va tenir un resultat consensuat, 
no s'hi va aplicar ni I'artiele 35 ni ¡'artic1e 36, vam fer una 
valoració amb la qual vam estar tots d 'acord. 1 miri el que li 
die, crec que, amb l'experiencia d'aquestes propostes i amb 
¡'experiencia de les propostes que encara estan en tramit, els 
grups parlamentaris tenim una gran responsabilitat, que és 
homogenei'tzar un procés, encara que sigui intem, sobre 
com s'han de fer totes aquestes tramitacions, perque 1 'experi
encia ens demostra que repetim el debat exactament igual 
a la Comissió Tecnica Interinsular que dins una ponencia o 
una comissió. L'experiencia ens demostra que, en puritat 

legislativa i parlamentaria, no podríem presentar cap 
cost efectiu real ni aplicar l'article 35 mentre no estigués 
aprovat el text articulat i sabéssim que és el que es 
transfereix, perque, al llarg de tot el procés, qualsevol 
esmena que s'hi presentí pot modificar aquest cost. O 
una de dues, o quan surt de la Comissió Tecnica Inte
rinsular ho fa perfectament tancada, consensuada defini
tivament per tots, i per tant seria una presa en con si de
ració i lectura única, i s'ha acabat el broquil -a<;o és un 
acudit- o bé la Comissió Tecnica Interinsular elabora el 
text articulat i deixa per al darrer, per a la darrera co
missió dins Parlament, aquest cost efectiu. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Huguet, un moment, per favor . 

Jo vull fer l'observació que, a causa de l'agrupació 
que es fa d'esmenes, puc entendre que aquest debat, sent 
com és un debat final, es convertesqui practicament en 
un debat de totalitat, el que ja no em pare ix tan bé és 
que s'entri en un debat procedimental sobre la manera 
de tramitació. Per tant, agrairia que ens centrasssim en 
la qüestió que ens ocupa; si vol, entri en el debat de 
totalitat d'aquesta proposició en concret i no entrem a 
debatre la sistematica de tramitació de les propostes de 
la Comissió Tecnica Interinsular, perque crec que ara 
no n'és el moment adient. 

ELSR.HUGUETIROTGE~ 

Moltes gracies, Sr. President. Acat totalment la seva 
decisió, cree que té tota la ra0 . únicament que jo hi he 
entrat perque aquí damunt s'ha posat en qüestió quant 
al cost efectiu. Jo l'únic que vull demostrar, i amb a<;o 
cree que estam tots d'acord, que la valoració final, la 
real, s'hauria de fer una vegada aprovada la llei, i tal 
vegada s'hauria de tenir aquest termini per després fer
ne la valoració final i aportar-hi ( ... ), perque qualsevol 
introducció nova modificara aquest cost efectiu . Res 
més, i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. 

Encara tocaría fer, en primer lIoc, un tom de replica 
al Sr. Orfila en relació amb la defensa que ha fet amb 
anterioritat de les esmenes, fins i tot de les que ha reti
rato 

Sí, Sr. PascUéll? Encara no som al tom de les esme
nes del Grup Parlamentari MIXT. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí, pero, per una qüestió d'ordre, voldría fer-li una 
proposta, Sr. President. Que si voste ho volgués, es 
fessin conjuntament les tres esmenes, i que es poguessin 
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defensar ara les esmenes del Grup MIXT, i aixÍ ens estalvia
rÍem temps, si ha accepten els aItres grups. 

EL SR PRESIDENT: 

A mi em pareix moIt bé, pero ens trobam en la següent 
situació en aquest moment: que per una part el Grup PSM 
i EEM ha fet la defensa d'una serie d'esmenes, el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA ha defensat totes les esmenes, i 
en aquest moment resulta que el Grup PSM i EEM, a articles 
als quals el Grup SOCIALISTA tenia esmenes, hi continua 
mantenint esmenes, amb la qual cosa s'haura de reobrir el 
debat, a aquests articles, pel que fa a les esmenes del Grup 
PSM i EEM, i endemés encara queda l'esmena del Grup 
Parlamentari MIXT. Per tant, és mal de fer reordenar el 
procés. En aguest cas, jo tancaria en primer 1I0c la qüestió 
amb el Grup PSM i EEM; per tant, té tom de replica el Sr. 
Orfila. 

Sí, Sr. Peralta? 

EL SR PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, per una qüestió d'ordre, Sr. President. Hi ha hagut 
una intervenció del Sr. Orfila on ha retirat les seves esmenes 
i s'ha centrat únicament i exclusiva en una esmena. A conti
nuació, el Grup MIXT, que tenia dret a prendre la paraula, 
no I 'ha presa perque no ha ha cregut oportú quant a la 
qüestió que ha plantejat el Sr. OrfiJa. Ara bé, posteriorment, 
el Sr. Triay ha posat dalt la tribuna totes les seves esmenes 
al davant. Per tant, si no s'estableix la forma que el Grup 
MIXT hi pugui intervenir, quedaria marginat després de la 
intervenció que ha fet el Sr. Triay. 

EL SR PRESIDENT: 

Jo entenc que hi té tata la raó, té tota la raó en aquest 
cas, perque s'ha fet una superposició d'esmenes. Jo agrairia 
que primerament tancassim la qüestió amb el Sr. Orfila i 
llavors reobriríem amb el Sr. Triay. 

D'acord. Té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR ORF)LA I PONS: 

Sr. President, si només he d'intervenir per parlar de l'es
mena que mantenim viva del bloc primer que hem defensant, 
la intervenció sera molt breu, pero només per a<;o. En 
aquest cas, simplement he de donar les gracies a tots els 
grups que donin suport a la nostra esmena. Gracies, Sr. 
President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Bé, en primer 1I0c vull expres
sar la satisfacció pel fet que el Grup PP-UM accepta 
l'esmena del Grup PSM i EEM, que en realitat era una 
esmena, per a nosaltres, principal, encara que no queda
va viva en aquell moment, que és la menció que he fet 
de la Llei de bases de regim local. Crec que aixo resol 
problema i no crea precedents negatius per aproximes 
lIeis. 

Ara, a partir d'aquí, voldria entrar dins I'argumenta
ció que ha fet el Sr. Huguet en replica a la meya inter
venció. 

Efectivament, jo hi estic d'acord, amb allo que el! 
diu. Diu que l'article 35 de la Llei de consells insulars 
no es pot aplicar en un cas com aquest, perque aixo no 
és una competencia, és un servei, i aixo, que vol dir?, 
no vol dír que la Llei de consells insulars no estigui bé, 
que no estigui ben pensada i que no sigui racional tot el 
procés, vol dir que el que no esta bé -i ho he advertit jo 
sense donar-hi una importancia total a hora de decidir 
el nostre vot- és aquesta llei, és que I'article 39 i la Llei 
de consells insulars estan pensats tots dos per blocs de 
competencies, no per transferir oficines, i aquest és el 
problema amb que es traben aquí i que els obliga afer 
aquest malabarisme i a haver de trucar realment el con
tingut de la llei. 

El PSM i EEM ha retirat les seves esmenes, i en 
certa manera les seves esmenes tenien un profund sentit 
-també han fet bé a retirar-Ies-, perque tractava de 
convertir aquesta proposta en una proposta en materia 
de turisme, el que passa és que, és clar, sobre uns fona
ments tan prims com són les oficines d'informació tu
rística era difícil aixecar tot I 'edifici de les competenci
es de turisme via esmenes parlamentaries i sense haver 
passat per la Comissió Tecnica Interinsular Per tant, hi 
tenien raó, perque aguest era el plantejament del pro
blema, i tenen raó també en retirar les esmenes perque 
no era ja aquest el moment per fer-ho. 

Que la Llei de consells insulars no és una llei basica, 
ja ha sabem, és clar que no, és una llei com una altra, 
molt més important, i que esta feta amb la voluntat gue 
servesqui per establir les regles del joc a les lleis posteri
ors d'atribució de competencies als conseJls insulars. 

Precisament per aixo, perque és una lIei com una 
altra, és especialment preocupant que les lleis que ven
guin al darrera no ha complesquin, perque, que significa 
aixo? Aixo significa que nosaltres, a cada !lei d'aquestes, 
hi estam posant una disposició derogatoria a tot alió que 
vagi en contra d'aquesta lIei, i, des del moment en que 
nosaltres no complim l'article 35 de la Llei de consells 
insulars, aquest article 35, amb aquestes lleis posteriors, 
queda en una situació realment delicada, de la qual no 
vull fer judici, peró queda en una situació realment 
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delicada per aquestes disposicions derogatories que feim en 
aquestes lleis posteriors, perque jo crec que el sistema d'atri
buir el cost efectiu entre illes, com fa la Llei de consells 
insulars, és molt més perfecte i molt més racional que 
aquestes manipulacions que hem fet aquí per vestir aquest 
sant, el qual igualment h:l quedat en pel -i perdonin l'expres
sió. 

1 precisament, Sr. Huguet, precisament perque a la Llei 
d'atribució de competencies als consells insulars en materia 
e1'urbanisme i habitabilitat no vam complir el que diu l'arti
ele 35, j ens ho han retret tan tes vegades, tantes, que precisa
ment per aixo creim que hem d'evitar donar-li noves oportu
nitats, i som ara molt escrupolosos en el compliment d'aquest 
article, precisament ara, quan iniciam un procés -crec jo
d'enlairada. de creixement, d'activació, d'aquest procés als 
consells insulars, de la qual cosa aixo el 'avui no és més que 
una petita mostra. 

Per tant, jo crec, Sr. Huguet, que els seus arguments no 
avalen realment que aquesta llei s'hagi fet aixÍ, aixo no té 
explicació. ho haurem de posar entre parentesi i tractar que 
quedi a un racó, ocult a la memoria. perque no ens condicio
ni el futur, perque, si no, estaríem dins un procés molt 
negatiu, endemés, com ja veim a altres lIeis que encara estan 
pendents d'anar a tnlmit de comissió, esta creant greus difi
cultats entre les diferents illes per arribar a acords. Crec que 
aixo és el que hem d'evitar de totes les maneres. Aquestes 
han de ser lleis que deixin satisfet a tothom, han de ser lleis 
d'ampli consens, precisament per garantir que són lIeis esta
bles, lIeis que consoliden el paper deIs consells insulars i que 
no són polemiques, conflictives, crítiques i pendents de 
can vis de majoría per ser canviacles. Gracies. 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Triay. En contrareplica, Sr. Huguet, té la 
paraula. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Jo ho lament molt, Sr. Triay, o jo no m'he explicat o voste 
no m 'ha entes, vull ser prou humil per dir que jo no m 'he 
explicat. 

No li puc acceptar el fet que voste ens c1iglli que hem 
retret massa vegades la transferencia en materia d'urbanisme 
en el sentit de dir que no es va aplicar l 'article 35. Cada 
vegada que aguest diputat, aguest portaveu, ho ha retret, ho 
ha retret sempre amb caracter positiu, i és que quan hi ha 
un acord unanime i consens entre tots els portaveus en un 
determinat tema, en un determinat punt, a<;o avala l'actuació 
parlamentaria que puglli prendre aquesta cambra, perque 
som cinquanta-nou eliputats, no justifica que arran el'aquesta 
experiencia, per un cas concret, es pugui fer exactament el 
mate ix en tots els altres casos, amb a<;o coincidim, i no sera 
aquesta mai la intenció d 'aquest grupo 

No podem acceptar que voste ens digui que aquest 
projecte de lIei que avui debatem aquÍ, que ha estat en 
tramit a ponencia, que ha estat en tramit a comissió, ha 
estat manipulat, no ho podem acceptar perque no és 
ver, ha estat fruit d'un debat, ha estat fruit d'unes nego
ciacions i ha estat fruit de les variacions que han sortit 
al llarg de tota la seva tramitació. O'aquÍ que aquest 
portaveu , Sr. Triay, li digui , -i a<;o és mal d 'explicar des 
d 'aquí, en una xerrada que han fet avui matÍ han con
cordat aquesta expressió que jo li dic-, a voste, Sr. Triay, 
que és molt difícil fer el cost efectiu final, la distribució 
i els percentatges en tant que no sapiguem com queda la 
llei. 

Imagini's voste avui que l'oficina c1'informació turís
tica hagués vingut com a esmena al plenari i que hagués 
estat acceptada, variava totalment el dictamen i varíava 
el cost efectiu, l'haurÍem hagut de tornar a calcular. 
Aquesta és una de les dificultats que tenim, i aquesta és 
una de les dificultats que entre tots hem de superar, i 
crec que hi ha maneres de superar-la, crec que hi pot 
haver una altra segona punta negra, en el sentit de veure 
que hi introdulm. 

EL SR. PRESIOENT: 

Sr. Huguet, vagi a la qüestió, per favor. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

La llei és estable, totes les lleis són estables mentre 
no es modifiquin; com més consens tenen i com més 
suport tenen les lIeis més estables són. Pero el que li 
vull dir és que, per part del nostre grup i deIs qui hi 
hem participat, estam molt satisfets tant de la primera 
com d'aquesta, i de la seva tramitació, perque ens ha 
obert els ulls, crec que a tots, afer tramitacions d'una 
altra manera, a tenir experiencia sobre com s'han de dur 
les coses i a tenir experiencia sobre amb quins tipus de 
condicionants mÍnims han de venir les coses. 

Em cregui, o ho tancam des d'un principi i ho feim 
inamovible, i és un tramit, perque ens ho marca I'Esta
tut, o no tenim més remei que fer allo que s'ha fet 
aquÍ. 

Per tant, el nostre grup, a aquestes competencies, a 
les que encara hi ha dins la ponencia, que estan dictami
nades, i a les que puguin venir, sempre tindra una acti
tud receptiva, oberta, perque crec que és entre tots que 
hem de consolidar i hem de fre l'estructura definitiva de 
la nostra comunitat. Que hi haura discrepancies? Sí, 
que hi haura difícultats? També. Pero crec que no és 
impossible arribar a acords i a consens, n'hem tingut 
experiencia a les dues tramitacions, perque aquí hem 
arribat a acords i a consens molt amplis, crec que val la 
pena continuar per aquest camí, i, amb aquesta postura, 
sempre ens hi trobaran. Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Huguet. 

Aquesta presidencia, d'acord amb la Mesa, dóna per elosa 
la discussió, i farem un torn d'intervenció de cinc minuts 
perque cada un deis portaveus pugui pronunciar-se sobre la 
elosa de la discussió. 

En conseqüencia, correspon, en primer Iloc al Grup Par
lamentari ... 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Per una qüestió d'ordre, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

No hi ha qüestió d'ordre. En aquest moment aplic l'arti
ele 77 i don un tom de cinc minuts a cada un deIs portaveus 
perque es manifestin sobre la closa ele la discussió. 

Sr. Peralta, té la paraula . 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, gnkies, Sr. President. Com que entenc que aquest 
debat que hi ha hagut aquí ha estat en realitat, i aixÍ s'ha 
dit, un debat a la totalitat, a la totalitat de la llei, la veritat és 
que jo seré molt breu. Simplement vull avan<;;ar que don per 
defensada amb els seus termes l'esmena presentada pel Grup 
MIXT, cree que farem un favor al debat que s'esta fent en 
aquest moment sobre aquesta llei aquí. 

He de dir que, realment, si valoréssim quin ha estat el 
cost efectiu real que ha costat -valgui la redundancia- la 
tramitació d'aquesta llei, hi veuríem que el cost de la trami
tació és molt més elevat que la transferencia en si. Per tant, 
jo crec que a<;;o ja lleva qualsevol altra argument al debat que 
aquí es fa avui. 

Jo he donat per defensada la meya esmena, pero hi posa
ré com a exemple el cas aquest; vull dir que es faci la trans
ferencia al Consell Insular de Menorca d'un local, d'un local 
de lloguer, i resulta que el Govem encara es reserva el dret 
de titularitat d'aquest lloguer. Abans s'ha tret aquí un es
criptor -per cert, a mi m'agrada bastant-, Kafka, i realment 
a<;;o és absolutament 11 kafkia ". 

Per tant, tot i amb a<;;o, he de dir que donaré el meu 
suport al conjunt d'aquesta llei, i evidentment convinc també 
que votarem a favor de I 'esmena que ha mantingut el Grup 
PSM i EEM. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. No hi ha cap dubte que el 
contingut de qualsevol llei d'atribució de competencies 
depen de manera fonamentalÍssima de quin n'és el 
finan<;;ament, és a dir, com es doten els diferents con
se lis insulars de la capacitat per dur a terme la gestió de 
les competencies que se Ii encomanen, que se li transfe
reixen com apropies. 

En aquest cas, nosaltres hem constatat que la dotació 
d'aquestes competencies és totalment insuficient, és 
més, pel que fa a un deis consells insulars -a un deis 
centres que se Ji transfereix-, l'oficina d 'informació 
turística situada a la ciutat ele Maó esta molt més mal 
dotada que les altres oficines d 'informació turística 
situad es a Eivissa, a l'aeroport ele Palma i a Jaume III , 
també a Palma, en el sentít que la de l'illa de Menorca 
té només un ordenan<;;a i un auxiliar administratiu, 
mentre que I'oficina ele Jaume III té quatre places, la ele 
l'aeroport de Palma en té tres i la d'Eivissa també en té 
tres, i nosaltres ens demanam per quin moti u , que fa 
que un deis consells rebi un castig en aquest cas, de tal 
manera que se li transfereix una competencia que esta 
dotada amb la meitat de la quantitat amb que es dota 
una altra oficina de les mateixes característiques i que 
complira exactament les mateixes funcions. 

Fent ús d'allo que em permet el reglament, aquest 
diputat que els parla, concretament per I'article 117.3, 
va presentar una esmena in voce en del decurs del debat 
que es produla a la comissió sobre el calcul del cost 
efectiu de les competencies que es propasa transferir, i 
concretament a partir del document que el Govem hi 
aportava, on es feia aquest calcul del cost efectiu. En 
aquest sentít, vam constatar en aquell moment que el 
calcul era arbitrari, no s'hi va aportar, per part del Go
vern, en cap moment documentació comptable acredita
tiva que el cost real fos el que s'hi proposava i de cap 
manera l'explicació ele quin era el moti u pel qual, ele les 
quatre oficines que es transferien als diferents consells, 
una n 'estigués tan mal dotada respecte de les altres. En 
aquest sentit, vam presentar una esmena in voce, atenint 
a allo que permet el Reglament, i concretament a aquest 
artiele 117.3, una esmena que considera m viva i per a la 
qual demanam a la presidencia que sigui sotmesa a 
votació. 

La nostra intervenció en aquest sentit és clara, no es 
pot elotar malament una competencia que es transfereix 
a un consell insular, perque a<;;o representa estafar 
aquest consell insular, a~o representa que aquest consell 
insular comen~a la partida per gestionar aquesta compe
tencia, el desfavoreix respecte de les altres. 

Nosaltres pensam que des del Grup PP-UM s'han fet 
esfor<;;os -quan parlavem de la Llei ele regim local aixÍ 
ho hem reconegut- per atracar i per acceptar propostes 
que milloressin el contingut d 'aquella llei. 1 en aquest 
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mateix sentit, demanam nosaltres que s'hi produeixi un es
for~ j que es voti positivament I'esmena in voce, entenem 
que aquesta ha de ser passada a votació perque la mantenim 
viva. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup SOCIALISTA, no hi ha 
intervenció. Pel Grup PP-UM, no hi ha intervenció. 

Donat per conelos el debat.. .. sí Sr. Triay? 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

És per anunciar que, entre les esmenes que mantenim, la 
1663. que és la darrer. la donam per retirada. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay, 

Donat per acabat el debat, es pass a a les votacions. 

Corres pon en primer lloc votar l'esmena 1692, del Grup 
Parlament;:¡ri PSM i EEM, relativa a l'apanat primer de 
l 'article segaD. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor d'aquesta 
esmenam, es volen posar clrets, per favor? Gracies, poden 
seure . 

Queda aprovada per unanimitat. 

Una vegada aprovada I'esmena aquesta, la 1692, que mo
difica l'apanat primer de l'articie segon del dictamen, passam 
al títol del dictamen i als articles primer, segon, tercer i 
guart, on no es mantenen esmenes, En aguest cas, entenc que 
se'n pot fer una votació conjunta. d'allo que he esmentat 
anteriorment. 

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

Queda aprovat per unanimitat. 

A l'anicle 5, hi correspon votar esmenes alternatives 
referides als apartats primer i segon, del Grup PSM i EEM, 
i les esmenes 1659, 1660 i 1661, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. 

Deman si se'n pot fer votació conjunta, de les esmentades 
esmenes. Passam, ido, a la votació d' aquestes esmenes. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 30 en contra, 1 abstenció. En conse
qüencia, queden rebutjades aquestes esmenes. 

1 passam a la votació de l'artiele S, tal com ve del 
text del dictamen 

Sen yo res 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? 

31 vots a favor, 24 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat l'article S. 

A l 'article 6 correspon votar l 'esmena alternativa 
referida a personal a traspassar al Consell Insular ele 
Menorca, presentada pel Grup PSM i EEM, i I'esmena 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA NÚMERO 1662. 
Deman si se'n pot fer la votació conjunta, de les esmen
tades esmenes. Passam, ido, a la votació d'aquestes es
menes. 

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

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

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

24 vots a favor, 30 en contra, 1 abstenció. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

1 passam a la votació de l'artiele 6. 

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? No n'hi 
ha. 

31 vots a favor , 24 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat l 'article 6. 

A l'artiele 7, s'hi manté l'esmena 1610, del Grup 
Parlamentari MIXT. L'esmena 1663, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, ha estat retirada, i entenc que 
correspon únicament votar aguesta esmena, la 1610, del 
Grup Parlamentari MIXT a l'artiele 7. 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebut
jada l'esmena 1610. 

Passam a la votació de l'article 7. 

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

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

Tornarem a repetir la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de l'esmena 
1610, es volen posar drets, per favor? 

L 'article, és la votació de I'article, I'artic1e 7 del text de : 
dictamen de comissió. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

49 vots a favor, 1 en contra, 5 abstencions. En conse
qüencia, queda aprovat l'article 7 tal com ve del dictamen de 
comissió. 

A I'article 8, a la disposició addicional única, a la disposi
ció transitoria única, a la disposició derogatoria única, a les 
disposicions finals primera, segona i tercera, i a I'exposició de 
motius, no s'hi mantenen esmenes. Hi ha petició de votació 
per separat? Sí, Sr. Triay? 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Sí, l 'exposició de motius separada. 

EL SR. PRESIDENT: 

Votarem ido , anicle 8 di po ició addicional única, dispo
sició transitoria única, clispo ició derogatoria única i disposi
cions final primera segooa i tercera. 

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

Entenc que han quedat aprovades per unanimitat. 

Passam a la votació de I'exposició de motius. 

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? 
Gracies, poden seure. 

Abstencions? 

31 vots a favor. 24 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovada I'exposició de motius. 

Procedeix ara, en aplicació de l'article 24.6 de l'Esta
tut d' Autonomia, dur a terme la votació final única per 
illes. 

Comen<;am la votació pels diputats de I' illa de Ma
Horca. 

Senyores i senyors diputats de l'illa de Mallorca que 
voten a favor, en votació final única, d'aquesta proposta , 
es valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? 

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

El resultat de la votació de l 'illa de Mallorca ha estat 
19 vots a favor, cap en contra, 14 abstencions. 

Passam a la votació deIs diputats de I'illa de Menor-
ca. 

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

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es 
vol en posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

El resultat de la votació deIs diputats de I'illa de 
Menorca ha estat 7 vots a favor, cap en contra, 6 absten 
cions. 

Passam a la votació deIs diputats de les ilIes d 'Eivissa 
i de Formentera. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gracies, 
poden seure . 
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5 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions, ha estat el 
resultat deIs vots emesos pels diputats de les ilIes d 'Eivissa i 
de Formentera. 

D'aquest resultat entenc que aquesta lleí ha obtengut la 
majoria qualíficada que estableix I 'article 24.6 del nostre 
Estatut d'Autonomia. En conseqüencia, queda aprovada la 
Llei d 'atribució de competencies als consells insulars en 
materia d 'informació turística. 

Arribat aquest punt, se suspen aquesta sessió per un 
temps de mitja hora, és a dir, que la sessió recomen<;ara a 
les deu i mitja. 

Recomen<;a la sessió. 

IV.- DEBAT DE LES PROPOSTES DE RESOLVCIÓ 
presentades a l'escrit RGE 3345/92, del Govern de la Comu
nitat Autónoma, relatiu al Pla de desenvolupament regional 
1993-1995. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al quart punt, que corres pon al debat de les pro
postes de resolució presentades a l'escrit 3345, del Govern de 
la Comunitat, relatiu al Pla de desenvolupament regional. 

La defensa ele les propostes es fara pels grups parlamenta
ris de menor a majar, i en conseqüencia correspon, en pri
mer lloc, veure les propostes del Grup PSM i EEM. Té la 
paraula el diputat Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquestes pro
postes de resolució es elefensen amb els seus termes, pero per 
cortesia parlamenü'tria en faré un pOCo d'exposició. 

lntentarem a aquestes hores de la nit posar-nos en situa
ció per debatre el futur de les I1les Balears. Estam planificant 
ni més ni manco que el futur eI'aquest país, un futur a vint
i-cinc anys, com a mínimo 

D'aquest pla, que ha estat discutit en ponencia i en co
missió, el nostre grup en destacaria una simple paraula, pero 
que té molt de contengut, per al nostre grup és molt positi
va, és un avan<; molt positiu en el Govern a pesar que hi ha 
una contradicció, moltes contradiccions, pero una especial
ment. No parlarem de tot ell1arguíssim preambul ele l'analí
si, i ens concretarem en els eixos i programes d 'actuació. 

Veim al punt 4.1 que elel PDR, com a instrument estra
tegic -tercera línia-, ens diu que es tracta eI'establir uns eixos 
d'acció prioritaris que permetin un desenvolupament sostin
gut. Tres pagines més endavant, quan se'ns presenta J'eix 
número 1, Desenvolupament economic i qualificació ele 
l'ocupació, al segon paragraf, diu: "ÉS necessari dirigir to 
els esforcos cap a un de. envolupament equilibrat i so ten i
ble". És ~ dir, que en tres pagine e'ns parla el un concepte: 

desenvolupament sostingut, tres pagines més endavant: 
desenvolupament equilibrat i sostenible. 

Que vol dir aixo? Desenvolupament sostingut és 
mantenir un creixement, sempre que sigui possible, i el 
desenvolupament sostenible significa que a partir de la 
realitat, una realitat insular, condicionada per uns recur
sos naturals limitats (territori, aigua, medi ambient), i 
que, en funció d 'aquests recursos, s'adequa el creixe
ment, el creixement és sostenible mentre no s'hipote
quin els recursos naturals -recursos natural s molt pre
sents dins aquest Pla de desenvolupament regional. 

Una altra qüestió important, i que l'aplaudim, es 
l 'aposta pel m~di ambiento 

Pero aquestes contradiccions que es posen de mani
fest en aquest Pla de desenvolupament regional es tradu
eixen llavors en altres contradiccions a les actuacions 
diaries del Govern i d'instítucions governades pel PP
UM. Aquesta aposta pel medi ambient queda hipotecada 
per actuacions diaries del Govern, queda hipotecada fins 
i tot per aquests mateixos pressuposts que estam discu
tínt aquests dies. Veiem aquesta setmana mateixa una 
reunió de batles del Partit Popular on es demanava una 
legalització de segones residencies rurals, i constantment 
hi ha aquesta contradicció entre desenvolupament soste
nible i la hipoteca d'actuacions, generalment en materia 
urbanística, que posen en perilI aquest futur que intenta 
dissenyar el Pla de desenvolupament regional. 

Aquests dos objectius que s'hi marquen: Consolidació 
d'un espai turÍstic de qualitat i Crea ció a les llles d'un 
medi d'innovació, necessiten d'un medi ambient equili
brat, respectat per l'ació de l'home. Per aixo nosaItres hi 
hem introdult aquesta proposta de resolució número lI, 

que hauria de ser l'eix principal, el punt zero, del Pla de 
desenvolupament regional, un eix que nosaltres titulam: 
Restauració i rehabilitació. 1 a dins aquest eix, els qui 
han tengut ocasió eI'estudiar-lo, hi veuran que hi ha 
moltes actuacions proposades dins el Pla de desenvolu
pament regional, no és que tol el que nosaltres propo
sam aqUJ no sigui dins el Pla ele liesenvolupament regio
nal, moltes de les actuacions hi són, fins i tot les repetim 
en previsió que no aprovin aquesta pro posta de resolu
ció número 1 tan ambiciosa. fins i tot el nostre grup les 
repeteix via proposta de resolució, com si fos una mena 
d 'esmena parcial a cada un deis programes on nosaltres 
consideram que fa faIta una actuació. 

Es tracta avui, ara, en aquest present, d'aterrar. 
Abans de dissenyar aquest futur a vint-i-cinc anys vista, 
hem d'invertir una política que, en la se va actuació 
diaria, hipoteca aquest futur a vint-i-cinc anys. Es tracta 
de returar un tren que va en sentit contrari i posar-lo en 
marxa cap a aquest futur de protecció del medi ambient, 
tenint en compte una cosa molt important, que aixo pot 
ser que tengui un cost economic, pero que també signi
fica posar en marxa alternatives economiques de futur. 
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Aguest programa de restauració i rehabilitació, nosaltres 
el dividim en quatre subeixos: Restauració del territori, Res
tauració i rehabilitació deIs nuclis urbans, Recollida selectiva, 
reciclatge i reutilització de residus i Estalvi, sanejament i 
reutilització d'aigües. Per nosaltres aquesta hauria de ser 
I'actuació basica, el punt zero, i que, una vegada posat en 
marxa aquest motor, tots els vagons, que són els altres eixos 
i programes que estan contemplats aquí, hi anirien al darre
ra, anirien cap a aquest futur de qualitat de vida, de medi 
ambient protegit, que ens permetra aquest turisme de quali
tat, aquest medi d 'innovació tecnologica. 

Breument els descriure un poc aquest eix que proposam: 
Adquisició del sol. I a dins les accions, impulsar, de cara a 
adquirir sol de titularitat pública -molt important- la pro pos
ta de creació d'un organisme al servei d'una gran política de 
creació i gestió d'un patrimoni natural de propietat pública 
a I 'ambit de les Illes Balears. Aquest organisme, en el qual 
haurien ele participar tates les institucions, ha ele pro maure 
I'adquisició de propietats dins els espais per incrementar la 
superfície natural. 

Com que tenim molt poc temps per dissenyar un futur a 
vint-i-cinc anys vista, simplement enumeraré els programes, 
que són: Conservació e1el sol i restauració del sol. 

El model economic que hem tengut fins ara ha estat un 
model economic que ha destrult recursos, ha destrult terri
tori, és un llast que tenim en aquest moment. Per tant, a 
partir d'ara tenim una tasca immensa de restauració, de 
restauració a tots els nivells (terrítori, medi ambient, poblaci
ons), per aixo, a dins Restauració i rehabilitació de nuclis 
urbans, el primer punt és Restauració de nuclis urbans. 
Impulsar pIans, evidentment en coHaboració amb consells i 
ajuntaments, de rehabilitació de nuclis de població degradats 
o en vies de degradació: case antic de Palma, centres de 
poblacions a quasi tots els municipis de Mallorca; restringir 
la implantació de grans superfícies comercials per salvar el 
petit comen;, perque el petit comen;, a part de la funció 
economica que té dins un model turístic, compleix una 
funció social, de cohesió social, de manteniment e1els centres 
de les poblacions i garante ix més seguretat ciutadana, per 
aixo és tan important. I un segon programa és la rehabilita
ció d'habitatges partint de la realitat, que som la comunitat 
autonoma de l'Estat espanyol amb més nombre d'habitatges 
per habitant i, en conseqüencia, amb més nombre d'habítat
ges desocupats per habitant. Per tant, es tracta d'invertir els 
esfor<;os que feim en materia d 'habitatge, en detriment de la 
nova urbanització, per impulsar polítiques de rehabilitació 
d 'habitatges, polítiques de rehabilitació d 'habitatges que 
necessíten una ma d'obra més qualificada, que la tenen les 
petites empreses, generalment petites empreses familíars, i 
que pot significar la sortida de la crisi, com a mínim, d'un 
subsector dins el sector ele la construcció, el sector de la 
petita empresa. 

Recollida selectiva, reciclatge i reutilització ele residus. 
Aquí, si volem ser iHes ecologiques, com surt als anuncis 
el 'Ibasan, que no té altra manera de gastar els doblers, si hem 

de ser illes ecologiques i així ens hem de mostrar ja, 
hem de comen<;ar tot d'una aquesta recollida selectiva 
i reciclatge. Reutilització de recursos, aquÍ hi ha tot un 
camp impressionant, obert a impulsar la creació d'indús
tries de reciclatge, siguin mixtes, fins i tot els aplaudirí
em que fos una empresa pública, miri per on, fins i tot 
els l'acceptaríem, pero s'ha de comen<;ar a fer-hi qual
que cosa. 

I hem de parlar del sanejament i reutilització d 'ai
gües. La reutilització d 'aigües depurades, aquí practica
ment la despatxen en una línia, la depuració terciaria 
per recuperar aqüífers. 

Totes les altres pro postes o moltes d'elles ja són dins 
aquest subeix, evidentment no les podem defensar, vé
nen a ser esmenes puntuals. Faria una menció al tema 
de la possibilitat d 'alternatives economiques al món 
rural mitjan<;ant les declaracions el 'interes social, per al 
nostre grup les declaracions d'interes social, com es 
promouen avui en dia, signifiquen hipotecar el futur, 
condiciones la futura política viaria de la Comunitat 
Autonoma, hipotequen qualsevol modificació deis tra
<;ats i, en definitiva, significa un creixement urbanÍstic 
totalment incontrolat i al qual s'hauria de posar fre o No 
entenem que sigui una alternativa de creixement per al 
món rural, sinó tot el contrario 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Sampol, per favor. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sí, ja acab, Sr. President. 

Em voldria estendre un poquet més en el tema de la 
dinamització de la part forana de Mallorca, concreta
ment de la comarca del Pla, de la qual ahir tenguérem 
ocasió de parlar negativament i que avui n'haguéssim 
pogut parlar amb propostes positives, perque creim que 
hi ha un camp immens d'activitsts a impulsar i, com ahir 
deia, no és la millor manera de comen<;ar-Ies fent grans 
inversions en polítiques improductives. Hauríem de 
comen<;ar per fer inversions que fossin rendibles de cara 
a la creació d'empreses i de cara a fomentar I'ocupació 
pública. 

Sé que aixo -acab, Sr. President, vint segons- pot 
defraudar els autors d'aquest Pla de desenvolupament 
regional, ells tenen la mirada posada d'aquí a quinze, 
vint o vint-i-cinc anys, i jo no he parlat en absolut del 
Pla d 'innovació tecnologica, pero estiguin segurs que si 
vostes no comencen a impulsar aquestes polítiques que 
nosaltres els proposam a partir d'ara mateix, a partir 
d'aquests pressuposts que tramitam aquests dies, vostes 
no veuran mai el seu somni realitzat, aixo, els ho deim 
des de la credibilitat que ens dóna haver-nos avan<;at a 
les seves propostes en deu anys, quan nosaltres érem 
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tractats d'utopics, d'idealistes, per dir el que vostes diuen en 
aquest Pla de desenvolupament regional, fa deu anys hi tení
ero raó, molts de problemes que ara tenim, moltes inversions 
públiques que s'han de realitzar, si s'hagués escoltat els uto
pies, els idealistes del moment, avui en dia no els tendríem . 

En facin cas, creguin que vol ser una aportació positiva, 
i tal vega da he aterrat massa, vostt~s vol en volar més, pero 
hem de tocar de peus aterra. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Grups que volen fixar la posició en 
relació amb les propostes del Grup PSM i EEM? Pel Grup 
MIXT, Sr. Peralta, té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sim
plement per fixar posició. Certament, després del debat que 
hi va haver ahir, en el qual ja es varen fixar les quantitats per 
als pressuposts generals d'aquesta comunitat autonoma, vo
lem dir que si els pressuposts són el vestit on va eí cos, és un 
poc el que avui es discuteix, pero com que ja tenim el vestit 
fet, difícilment hi podem ficar més cosa del que dóna aBo 
que es va aprovar ahir. 

Jo compartesc moltes ele les pro postes o de les alternatives 
que planteja aquí el Grup PSM i EEM, pero hem de partir 
de la base de les limitacions ja imposades, reals, les que la 
realitat ens ha imposat. 1 és clar, el Pla de desenvolupament 
regional podria ser un sac sense fons, alla on es pot ficar tot, 
i de fet és la fita a que molts creim que s'hauria d'arribar, 
pero, evidentment, aquestes propostes difícilment poden 
tenir el suport del grup majoritari d'aquesta cambra perque 
ja tenen unes limitacions ja marcades, i difícilment se'n 
podra passar, el' elles. 

És cIar, i aquí ens quedaríem únicament i exclusiva amb 
una formulació teorica, ens quedaríem amb aquesta formu
lació teorica de voler arribar a aquest estaeli maxim i superi
or. Jo cree que les seves pro!,;o"tes no són unes propostes de 
mínims, són unes propostes Llc maxims, perque hi han ficat 
quasi tot, aquí dins. Ja els e1ic que, tot i estar e1'acord amb 
moltes e1'aquestes propostes que aquí es presenten, qui pot 
estar en contra de millorar el territori, el medi ambient, ele 
rehabilitar les poblacions? Hi estam totalment d'acorel; que 
hi hagut un abanelonament progressiu deIs centres ele les 
poblacions i, en canvi, hi ha hagut un creixement e1esordenat, 
al llarg d'una serie d'anys, deIs voltants ele les poblacions? 
Amb a~o estam e1'acord, i que s'haurien ele centrar esfor~os 
en aquesta labor rehabiltadora, pero si e1esprés, per exemple, 
per a rehabilitació es destinen -ara no els record exactament
e1os-cents, tres-cents o cinc-cents milions ele pessetes, poca 
cosa s'hi pot fer. Ja sé que és un tema que s'ha de fer al 
llarg del temps, pero la resposta que els poden e10nar és: sí, 
per a tot a~o, n 'hi ha, pero amb uns límits. 

Després hi ha una altra discussió que aquí ha sortit, 
que és el tema e1el model economic. Es clar, aquesta és 
una qüestió fonamental, en podríem rallar moltes hores, 
d'aquesta qüestió; podríem discutir si el model econo
mic ve determinat ja per una determinada dinamica 
establerta amb anterioritat i si és realment possible o no 
és possible e1efugir d'aquest model economic que ja esta 
retardat i poc condicionat fins ara. 

És clar, la discussió seria molt llarga, i realment es fa 
difícil donar un vot en aquest sentit, ja que entenc que 
moltes de les seves pro postes són bones, pero, les limita
cions que hi existeixen, jo cree que les fan en aquest 
moment, a la majoria d 'elles, practicament inviables, 
com un programa de maxims. Els he d'anunciar que el 
meu vot sera d'abstenció . Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup SOCIALISTA, Sr. 
Alfonso, té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Gracies, Sr. President. Per anunciar que nosaltres 
votarem favorablement totes les pro postes que presenta 
el PSM i EEM excepte una, la número 7, que no la hi 
votarem per una raó molt simple, no és que no esti
guem d'acord amb la literatura de la proposta, per dir
ha d'alguna manera, pero exigir les transferencies im
mediates en educació, immediates, quan nosaltres varem 
subscriure -i defensades des de fa molts anys- el pacte 
autonomic, que dóna un temps de realització, no ho 
podem votar. 

A part que els les votarem, sí que els hem de dir una 
cosa d 'aquesta proposta de resolució. El problema de 
tates elles és el mateix problema del pla. Vostes han 
optat per l'opció de fer esmenes parcials no quantifica
des al pla i incorporar-hi noves pro postes d'actuació. És 
amb la formulació de la part final del pla que nosaltres 
en principi no estam d'acord, pero dins la formulació 
del pla sí que esta m d 'acord amb les seves esmenes. 
Pero aquest és un tema per discutir un poc més tardo 
quan nosaltres defensem la nostra esmena. 

Per tant, senyors e1el PSM i EEM, votarem les seves 
propostes excepte la 7, i especialment la darrera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Pel Grup PP-UM, Sr. HlIgllet, 
té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President. Nosaltres, Sr. Sampol, no els 
les votarem a favor, perque la concepció que nosaltres 
tenim d'aquest pla, que coincideix plenament amb la 
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concepció que en té el Govern, és la de dissenyar un model 
de futur, és a dir, fer una prospecció de com el futur ens pot 
afectar i de quina manera ens pot beneficiar. 

Per tant, aquest pla que pretén a~o, superar restriccions 
i aprofitar potencialitats, necessita, després d 'analitzar i lIa
vors diagnosticar la nostra situació actual , programar un 
conjunt d'actuacions coordinades i donar prioritat a inversi
ons, cooi"dinades de tal manera que, estructurades en eixos 
on, a diferencia de com ho fan vostes, que utilitzen termino
logies com restauració i rehabilitació, que són simples ceps 
sense contingut substantiu, el que fa el Govern és definir 
substantivament accions de desenvolupament economic i 
quaJificació d'ocupació, desenvolupament de sistema educa
tiu, d'investigació i cultura, racionalització d'usos de patri
moni -de qualsevol patrimoni d 'aquesta comunitat-, corregir 
desequilibris comarcals, millora d 'infraestructures i adequació 
de serveis i equipaments. 

Si voste s'hi fixa, qualsevol acció dins un d'aquests eixos 
permet dinamitzar, de manera que es crea una sinergia, acci
ons comparatives deIs mateixos factors amb altres eixos. Si 
voste hagués fet un estudi profund sobre com la coherencia 
entre els eixos, subeixos, mesures o programes, esta lligada 
amb l'an~Hisi i el diagnosi, i no perque jo ho digui, sinó 
perque, com ho vam veure, esta documentat amb grifics 
molt expressius per a cada un deis programes contemplats 
dins el pla, li permetria veure que les propostes que vostes 
fan, a més d'estar quasi totes elles contingueles d una manera 
més amplia -a~o és cert-, i aquÍ tenc tot un plec, que, dona
da I'hora, no el llegiré, on hem fet la feina de comparar les 
pro postes que vo tes fan amb el contingut del pla, li posaré 
només com a exemple la primera de les seves propostes, que 
voste enumeren COO1 7.1.1., Adquisició de sol, i la referiré 
al programa 3.1.1., presentat pel Govern, on protecció de 
recursos no renovables, increment de patrimoni púbJic de 
sol, literalment. 

1 com a~o, totes elles, excepte una, és cert, la 13, aquella 
on vostes recomanen suprimir la millora ele rendes agraries 
mitjan~al1t I'acció o el programa de crear instaHacions d'in
teres social. Potser no Ji agradi a~o, pero a~o esta permes 
a totes les legislacions, fins i tot a la urbanística. Per tant, 
quan rallam d 'aprofitar totes les potenciaJitats d 'aquesta 
terra, i precisament aquesta en seria una -no ho conec molt 
bé- molt aprofitable al Pla de Mallorca -per cert, li recoman 
que, quan faci referencies, se n'informi bé, perque tenc 
rumors que qualque manifestació al Pla de Mallorca no la 
tenia ben estudiada-, a~o, ho impossibilitaria. 

Per tot a~o, i per no fer més llarg aquest ordre del dia 
que duu ja tan tes hores, em limit a assenyalar una vegada 
més, Sr. Sampol, que votarem en contra de les seves propos
tes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Donat que entenc que els torns no 
han estat estrictament de fixació de posicions, excepte el del 

Sr. Alfonso, els deIs altres dos entenc que no han estat 
estrictament de fixació de posicions, per contradiccions, 
té un temps de tres minuts, Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Quant al tema de la viabilitat 
economica de les nostres propostes, Sr. Peralta, llegeixi's 
el desglossament pressupostari. Nosaltres, amb aquests 
24.000 milions que s'havien de gastar el 93 , els 26.000 
que s 'havien de gastar el 94, que no els hem vist als 
pressuposts, i els 29.000 que s'haurien de gastar el 95, 
farÍem meravelles, l'hi assegur, Sr. Peralta. Amb aixo a 
les nostres mans, no es pot imaginar que hi faríem. 

Sr. Huguet, és una lIastima qu e la seva intervenció 
no hagi estat retransmitida per televisió com a exemple 
de minuts que es poden parlar sense dir absolutament 
res, ho agrairia molt la població, seria una lli~ó magis
tral. 

1 per contradiccions, perque no puc parlar de res 
més, he de parlar de l'al'lusió que m'ha fet al Pla de 
Mallorca, em pareix que no puc parlar de res més, per 
contradiccions en aquest tema. Gnkies, Sr. President, 
em pareix que no pue entrar en més temes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. 

Passam a la pro posta de resolució número 3406, 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. Té la 
paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Entrarem 
a debatre una proposta de resolució, la nostra, que, la 
veritat, nosaltres mateixos no sabem per a que servira, 
no sabem per a que servid ni la proposta de resolució 
ni, obviament, el Pla de desenvolupament. 

La cerimonia de que els ponents hem estat protago
nistes va ser realment magnífica en una primera parto 
Una amplíssima explicació de plantejaments, estrategic, 
una magnífica lli<;ó de geografia económica, una bonÍs
sima projecció de les tendencies de I'economia mundial 
i un no pitjor, sinó al contrari, plantejament grafic, amb 
un conjunt de projeccions, d'allo que hem de dir que és 
l'avan~ del pla estrategic que, per 85 milions de pesse
tes, esta fent la Comunitat Autonoma. Jo, des d'aquí i 
ara, vull donar les gracies al director general de Planifi
cació, el Sr. Font, perque realment -i no va de bromes
en va fer una explicaeió magnífica. 

A partir d'aquell moment pero, quan varem entraren 
allo que hauria d'haver estat el pla, les pro postes concre
tes, es va acabar la discussió, es varen acabar les possibi-
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litats d'arribar a acords, el calendari s'hi va imposar, el deu 
Cronos s'hi va imposar -com diu el president del nostre 
grup-, i totes aquelles reunions de discussió, de presentac i~; . 
serioses, magnífiques, que s'havien fet, es varen acabar. Es 
va posar l'accelerador a baix de tot i, vet aquí, que hem 
arribat a la sessió plenaria. 1 lógicament -aixó, ho sap el Sr. 
Conseller i el Sr. Font- en deu minuts no es debat un pla 
estrat(~gic, un avan~ ele pla estrategic, ni un pla de desenvo
lupament. 

Nosaltres, la veritat -i ho varem dir a la discussió-, a la 
primera part d 'aquell pl(1 de desenvolupament, com a analisi, 
hi tenim poc a dir relativament. És una visió estrategica de 
futur, és una analisi de l'economia d'aquestes illes també a 
futur, només hi tenim a dir una cosa, i l'hem de dir, és una 
analisi atropellada per I 'evolució del darrer any i mig, per 
que?, perque correspon a una filosofia que en aquesta comu
nitat autónoma no hi ha crisi , i es passa per sobre de la crisi 
a una velocitat brutaL 1 encara que l'analisi estrategica a 
futur, a aquells vint-i-cinc anys, és una analisi on es coneix 
la crisi en que caura l'economia occidental si no es prenen 
mesures en una certa línia i, si se'n prenen , possiblement 
també, l 'economia de les nostres illes. de crisi económica. no 
en té. Primer error, primera conseqüencia d'un pla que ha 
dormit dins els calaixos del Parlament durant vuit mesos i 
que, lógicament, es va fer molt tard; primera conseqüencia 
de l'error del Govern quant a no voler creure que estavem 
ficats dins una crisi económica. 

Segon error, que tampoc no esta contemplat, sinó que 
esta contemplat a l'inrevés, i jo crec que avui aquí també 
n'hem de parlar, el segon error és que no se 11 'adonen que 
en el termini del pla, perque aquí es parla molt de vint-i
cinc anys, de l'any 2000, del 2010, del pla tecnológic, del 
BIT, etc., peró el pla és a tres anys, el pla no és més que per 
a tres anys, i que dins I'evolució del pla, aquells tres anys, 
que ja en seran dos , perque el 93 s'ha acabat, aquesta evolu
ció del pla no té en compte que un factor de debilitat no és 
precisament el turisme; el turisme, com a sector económic, 
és un factor de fortalesa, utilitzant la terminologia del pla, 
senzillament perque el turisme és el sector económic que 
millor ha resistit la crisi económica brutal que pateix el món 
industrialitzat occidental. 

Acompanyant aquestes dues coses, tampoc no té en 
compte, el pla, que aquesta crisi, encara que, a dins l'analisi, 
es pot llegir aixó , és a dir, que dins I'analisi sí que es dedu
eix aixó, que la crisi és una crisi conjuntural important, peró 
que a baix hi ha una crisi estructural industrial encara més 
important, i que el model industrial de l'Europa occidental 
és un model que lógicament tendeix a canviar. Aixó és dins 
I'analisi, peró no és dins el pla. 

Per tant, nosaltres ens varem plantejar ... , vull dir una 
altra cosa, també entre parentesi, per acabar d'analitzar el 
pla. Tot el dit té a veure amb dos eixos del pla, tot alió altre 
no té res a veure amb el dit anteriorment. Deis sis eixos, n'hi 
ha dos, el primer i cinque, que tenen a veure amb I'analisi 
económica i els altres hi tenen a veure de passadeta, tenen a 

veure amb una cosa, aixó és ver, amb els plantejaments 
de programes pressupostaris, identics practicament, fets 
per aqueix Govern. 

Per tant, ja hem (. .. ) pressuposts, tenim quatre-centes 
i busques d'esmenes per al 94, i per tant, ho debatrem 
aquí . Aixó, ho havíem de dir, i nosaltres ens hem plan
tejat el pla o la pro posta de resolució d'una altra mane
ra. Ens hem plantejat una pro posta de resolució que 
afronti tres tipus d 'actuació. 

Un primer tipus d'actuació és l'actuació immediata, 
per a J'any 1994, ja. 1 ara entr -si m'ho permeten- en la 
discussió que voste va comen~ar ahir, Sr. Conseller, que 
és si el pes específic de l'actuació inversora o actuació 
económica o de creació de demanda, com li vulguem 
dir, és igual, és per entendre'ns, del sector públic de la 
Comunitat Autónoma -entre parentesi, al Govern de la 
Comunitat Autónoma, el sector públic és més ample-, 
serve ix per millorar d 'una forma significativa la situació 
económica, evidentment no, no serveix, peró el Govern 
no es posa de mans plegades i diu: No, com que la nos
tra participació, l'empenta que hi podem donar és peti
ta, no la donarem. No, els governs, tots, totes les comu
nitats autónomes a Europa, a Espanya, cada comunitat 
autónoma, molts d'ajuntaments, es plantegen que en el 
que puguin han d'ajudar, que, en el que puguin, han de 
posar en marxa els mecanismes importantíssims de 
generació de confian~a per poder sortir el més aviat 
possible de la crisi conjuntural, I'estructural és una altra 
situació. 

Per tant, nosaltres els plantejam unes propostes de 
resolució que tenen, no en direm eixos, perque no ho 
són, sinó que tenen tres formulacions temporals: Una 
formulació a curt termini, ja per a l'any 1994, ja hi som, 
que té una serie d'actuacions, un primer objectiu n'és 
restablir en el que puguem, des de la Comunitat Autó
noma. la confian~a d'empresaris i consumidors, i per a 
aixó deim: Impulsar en el que puguem el nivell d'activi
tat d'aquells sectors més deprimits, especialment cons
trucció, comen;, indústria i agricultura, i accions concre
tes: primera, que immediatament la podem fer, ja odia 
primer de gener, desglossar minuciosament els projectes 
d 'inversió deis pressuposts de la Comunitat Autónoma 
i donar-los a coneixer, que sapiguen els empresaris que 
amb aquestes accions de cultura, de carreteres, totes, hi 
haura aquesta acció inversora de la Comunitat Autóno
ma, importancia? Sí, genera expectatives, i aixó és 
important en una situació de crisi. Segona acció, en la 
nostra opinió, amb aixó estam en desacord óbviament, 
donar prioritat a subvencions de capital i corrents, a 
interessos de circulants també, perque s'hi puguin aco
lIir totes aquelles empreses que els rectors de la política 
económica considerin que tenen més interes, obviament 
ells consideraran que són totes, nosaltres criticarem que 
siguin totes, peró és una opció política, aquesta, peró 
nosaltres consideram que hi ha sectors i empreses que 
tenen molt el 'interes i sectors i empreses que no en 
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ten en cap ni un, i que no hem de tirar doblers públics per 
ajudar sectors i empreses que no tenen cap interes ni, logica
ment, viabilitat. 

Després, un altre tema que es resisteixen a crear pero que 
és importantíssim, no només des del punt de vista munici
pal, sinó des del punt de vista economic: Crear ja un pla de 
cooperació municipal ben dotat, al qual nosaltres posam 
2.000 milions de pessetes, precisament per a inversions muni
cipals, que aixo sí que en genera, de confian¡;a als pobles. 
Quan els ajuntaments posen en marxa programes d 'inversi
ons, hi ha realment un increment d'activitat brutal en el 
poble, curiosament. ho haurien d'experimentar perque valla 
pena. 

Posar de veritat en marxa el Pla de reindustrialització, 
obviament I'alternativa que nosaltres hi varem presentar, 
com és logic, que era de 2.355 milions, pero la veritat, ens 
conformarÍem que fos de 2.000 milions, amb aquests ens 
conformaríem bé. 1 a I'objectiu que hi ha d'I + D, homologa
ció, disseny, menys promoció comercial, assessorament d'em
preses, recic1atge, etc. I establir urgentment sistemes de parti
cipació social dins tot aquell procés, a més arnés, obvia
ment, perque és una acció social imprescindible crear el 
salari de reinserció social. 

Mesures a curt termini, després proposam una serie de 
mesures estructurals -faré molt via, Sr. President, perque 
aquest Uum vermell molesta bastant-. El primer que haurí
em de fer, senyors del Govern, dins un pla de desenvolupa
ment a mitja termini és ordenar el territori, ordenar el terri
tori amb unes directrius d'ordenació territorial i ordenar el 
territori turístic, tenint molt en compte que no es poden 
ordenar els litorals prohibint, limitant, etc. i deixar a l'aire 
allo que esta un poc separat del litoral, senzillament perque 
la pressió constructora s'hi traslladaria. 

Obviament també estarem d'acord amb aixo, ho diu tam
bé el pla: Foment de tipus alternatiu de turisme, formació 
professional dins el turisme -l'escola de turisme es posara en 
marxa, pero no és l'escola de turisme, s'hi ha d'inc1oure, i 
aixo és molt important, la formació professional ocupacio
nal, perque el que dóna més qualitat a un servei és el servei 
que es dóna, valgui la redund~\l1cia, si hi ha un bon servei 
huma dins un servei, perdonin el joc de paraules, la qualitat 
d 'aquell servei sera bona-; al sector industrial, logicament, 
hauríem de discutir si ens convé o no, i nosaltres creim que 
sí, manten ir els sectors tradicionals, i com ho hem de fer, 
per mantenir-los? No pot ser que sistematicament, no siste
maticament, perque no és sistematic, pero que d 'una forma 
continuada es presentin suspensions de pagaments de Yanko, 
es presentin caigudes d'empreses per sorpresa, nosaltres 
creim que aixo sí que s'hauria d'envestir si volem conservar 
els sectors tradicionals de la indústria, i obviament comem;ar 
a fomentar una política tecnologica avan¡;ada, el més avan
¡;ada possible; obviament, del sector comercial, és bastant 
l!arguet el que en deim, pero els diré una cosa, Pla d'ordena
ció comercial, plans d'equipaments comercials i molta educa
ció empresarial comercial, el problema del comer¡; avui són 

les gran superfícies, pero grans superfícies-petit co
men; és una discussió, a part d'esteril, falsa, avui és el 
petit comen; que ha de fer per suportar la competitivi
tat de les gran superfícies, i en aixo sí que el Govern, 
amb formació empresarial, té una feinada, hi té una 
feinada, l'hauria de fer, i no l'ha feta. 

El Pla de comer<; no és donar subvencions, sinó 
formació empresarial als petits comerciants. Jo li podría 
dir que, a dins tot el món, la vida del petit comerciant 
és especialització, qualitat i molt bon servei. i viuen, i 
bastant bé, els basars no poden competir amb les grans 
superfícies. 

Bé, més coses per fer via, i després accions a llarg 
termini, amb aixo estam d'acord amb el Govern, pero 
no amb plantejar un pla estrategic de futur a vint-i-cinc 
anys, pero aixo, ja li ho vaig dir a la conseUeria i li ho 
repetirem: No estam d'acord amb un pla estrategic fet 
a un laboratori, estam d'acord que si ja s'ha fet, perque 
ja s'ha fet, es posi a discussió deIs sectors socials, econo
mies, educacionals -universitat, etc.-, a discussió, a debat, 
d 'una forma constant, perque la societat assumesqui 
aquel! pla estrategic, i, si assumeix aqueix pla estrategic, 
el posara en marxa. Jo no sé si ho volen fer així, nosal
tres els suggerim que es faci així, pot ser un poc més 
car, ja han gastat molts de milions en estudis, pero, 
sense tenir la magnitud del Pla estrategic de Barcelona, 
jo crec que el model, redui't a Balears, del Pla estrategic 
de Barcelona seria el model adequat a aplicar a la nostra 
comunitat autonoma. 

Aquesta és la nostra esmena alternativa. Al final, la 
veritat, quan miram els projecte d 'inversió que hi ha 
aquí darrera, els pressuposts són molt més c1ars, els 
pressuposts tenen molt més desglossament, i al damunt, 
els pressupost són reals, aquí, del pla, aixo no és real, 
1993 no té res a veure amb els projectes quantificats, 
projectes d'inversió que té el pla, i el pressupost de 1994 
tampoc hi té a veure. Només els recoman que mirin les 
inversions a turisme -acabo, señores, acabo, no se preo
cupen-. Per tant, nosaltres proposam la nostra esmena de 
substitució completa, de la qual creim que és molt més 
realista i molt més aplicable que les propostes d'inversió 
d'eixos i de programes que hi ha a aquest pla. Moltes 
gracies. 

(L 'Hble. Sr. Vice-presidem primer substicueix el Moll 
Hble. Sr. President en la direcció del debalJ. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Grups que vulguin intervenir 
per fixar la seva posició? Pel grup MIXT, té la paraula 
el Sr. Peralta. 
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EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sim
plement per intentar fixar la posició, no ens torni a passar 
com ens ha succelt abans, que, segons la presidencia anteri
or, no s'havia fixat la posició, no s'havia fixat... 

A la intervenció que m'ha precedit s'han fet dues parts 
pre defensar aquestes propostes que presenta el Grup Parla
mentarí SOCIALISTA. En primer lloc s'ha parlat de l'anaJisi 
de futur i que el document basic d'aquest debat es basava 
fonamentalment que ja s'havia sortit de la crisi, i si bé és 
cert, i ho hem de convenir, perque podem tocar cada dia que 
no n'hem sortit, d'aquesta crisi, sí que crec que hi ha una 
analisi desenfocada a la intervenció que s'ha fet respecte de 
la valoració que s'ha fet del document inicial d'aquest debato 
Per exemplt. s'ha dit o s'ha tret aquí a debat el fet que el 
turisme hagués resistit millor aquesta situació, jo he de dir 
que, si bé no hem sortit de la crisi, sí que és cert és que hi 
ha una gran diferencia entre la crisi economica que pateix en 
aquest moment 1 'Estat espanyol respecte de la crisi economi
ca que pateixen la resta ele paisos occidentals, i aquí hi ha 
una diferencia fonamental, precisament per a<;o ha estat que 
el turisme ha resistit millor aquesta situació, perque no té 
punt de comparació la situació de crisi deis paisos occiden
tals respecte de la situació de crisi que es dóna avui a l'estat 
espanyol, és una situació totalment diferent; és molt més 
profunda la que aquí es pateix, encara que no fa massa me
sos, dins aquest allj, el president del Govern de l'Estat ens 
deia que ja es veia la sortida de la crisi i que érem a punt de 
sortir-ne, ae;o per una banda. 

Pero ae;o jo c-ec que no entra en contradicció amb el fet 
que de totes les c0111unitats autonomes de l'Estat és previsi
ble que la primera o una de les primeres que veuran la sorti
da de la crisi sera la Comunitat Autonoma de les Illes Bale
ars. Jo crec que és en aquest sentit que esta plantejada aques
ta primera part del documento 

Per una altra banda, es fixen a aquestes pro postes del 
Grup SOCIALISTA una serie d'objectius, deis quals s'ha dit 
aquí que eren a curt termini, fonamentats en la construcció, 
el comere; i l'agricultura, i jo he de diferir totalment que el 
simple anunci que es faran unes determinades inversions en 
construcció per part de la Comunitat Autonoma ja crea unes 
expectatives, que ac;o sigui una especie de panacea i ele solu
ció al problema. Les expectatives "ón expectatives, no són 
realitats, les realitats són unes aItres coses, és quan les coses 
es plasmen realment, aquestes obres es fan i ae;o genera un 
moviment deis doblers, genera un rellanc;ament eco no mi e del 
sector. 1 jo crec que desgraciadament, des del meu punt de 
vista, únicament i exclusiva amb aquesta activitat economica 
que es planteja a la construcció difícilment es pot sortir 
facilment d'aquesta situació en que es troba aquest sector. 

Per últim, al final eI'aquestes propostes del Grup SOCIA
LISTA es parla de r elaboració el 'un model de la situació 
actual, la convocatoria de conferencies sectoríals, entre altres 
propostes, i una serie de temes que no han sortit aquí, a la 

interven ció que ha fet el seu portaveu, pero que les ha 
deixades entreveure i que es plasmen aquí, al document, 
com és la creació del Consell Economic i Social, amb la 
qual he estat d'acord als diferents debats que hi ha hagut 
en aquesta cambra quan s'ha plantejat, crec que és un 
organisme que sí que tendria efectes i que seria bo que 
estigués en funcionament, i per una aItra banda es plan
teja un organisme de formació professional i l'organisme 
consultiu territorial amb participació de tota l' Adminis
tració local. Aquí ja, a aquests dos darrers punts, ja 
se'm plantegen més dubtes sobre com s'haurien d'arti
cular, i em fa por que aquest organisme, sobretot l'orga
nisme consultiu territorial amb participació deis consells 
insulars i els ajuntaments, llevés un poc el paper que 
precisament han de jugar els propis conseIls insulars, i 
almanco, pel que jo en sé, d'aixo, a I'illa ele Menorca, 
hi intenta jugar. 

Ja per acabar, anuncii que també, igual que hem fet 
amb les propostes del Grup Parlamentarí PSM i EEM, 
el meu vot sera d'abstenció. Gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Ens costa a nosaltres entendre molt bé, fins i tot d'haver 
escoltat el portaveu socialista, les propostes que formu
len respecte del pla, i hem llegit atentament el que hi ha 
escrit aquí, que és un conjunt d'idees, on s'expressa per 
una part que estan d'acord amb I'analisi i la diagnosi, si 
bé és cert que amb un matís o dos. Per una altra part, 
quan es manifesten en contra deIs eixos i fan aquesta 
diferenciació entre 1'1, el 5 i els altres, 'objecció que hi 
posen és que és la política d'aquesta comunitat autono
ma, del seu Govern, del "govern Cañellas", que ac;o 
hauria ele ser precisament la categoria ele bondat el'a
quests eixos i el'aquests subeixos, si aquesta comunitat 
autonoma ha merescut i mereixi Iloances deIs economis
tes que l'han analitzaela comparativament amb les regi
ons d'Europa i amb les d'espanya, naturalment, difícil
ment es pot censurar o qualificar de defecte que els 
eixos i subeixos d'aquest pla sigui n precisament la for
mulació d'una política global del Govern d'aquesta 
comunitat. 

Jo tenc la impressió que no s'ha entes moIt bé el que 
és el pla, perque fins i tot a les intervencions es mescla 
amb el Pla de competitivitat i amb el deis pressuposts. 
Intentar que alIo que és la formulació d'indicadors 
economics per dur a terme les actuacions d'un pla i 
cenyir-les al que 's la prioritat de les actuacions en 
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funció de les disponibilitats economiques, que són un pressu
post, jo crec que és confondre els documents. 1 crec a<;o 
també perque per formular els plans ele desenvolupament 
regionals hi ha directius de la comissió ele la Comunitat 
Economica Europea -o de la Unió Europea-, i aquests asse
nyalen que s'han d'estructurar en analisi , diagnosi, eixos, 
subeixos, programes; ni tan soIs a<;o han pogut seguir en la 
seva estructura. 

Obviament, d'aquestes consideracions han de deduir que 
els votarem en contra aquesta proposta, pero no voldria 
anar-me'n sense deixar en to d 'humor, i ja que avui alllarg 
del dia han sortit referencia a llegir i a entendre, una anec
dota, acudit o nota simpatica, que és la següent: Diuen d'un 
senyor que va arribar a la seva feina fa unes setmanes i va dir 
als seus companys. Ja he acabat el puzzle. Se'l van mirar un 
poc esglaiats. Diu: Sí, aquell puzzle que em van regalar per 
Nadal de vuitanta peces, ja l'he acabat. 1 li diuen: Un puzzle 
de vuitanta peces has fet en onze mesos? Diu: Sí, que vols 
dir?, ho trobes rar?, damunt la capsa posava dos, tres míos. 
Moltes gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Per contradiccions, té una interven
ció de tres minuts, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Jo crec que el diputat no s'ha trencat 
mai la closca, i per tant no deu fer ni trencaclosques de tres 
anys, no, es coneix que no n'ha fet cap mai, de trencaclos
ques de tres anys, no són de vuitanta peces, no n'ha fet cap 
mai voste, no sé si és perque es incapa<; de fer-Ios. 

Bé, com que aixo fa de bromes a aquestes hores i d'acu
dits, la veritat, ningú de vostes en sap contar, almenys en 
públic, jo crec que el tema del Pla de desenvolupament és 
bastant seriós; la veritat és que aquest Pla de desenvolupa
ment -i jo no vull repetir paraules que s'han dit fa molt poc 
temps- no serveix absolutament per res, no serveix absoluta
ment per res. Primer, un any de retard; segon, les inversions 
previstes al pla o les actuacions en eixos, subeixos, programes 
i objectius no tenen res a veure amb les aplicaciolls que fa el 
Govern l'any 1994; i tercer, ara hi ha un projecte molt més 
maco, ara hi ha un projecte molt més grandiós, i per tant, 
aquest pla quedara, com és habitual, dins el caixó, no sé que 
ha costat, pero el que ha costat, la factura, també hi queda
ra, dins el caixó, es comptabilitzara dins el caixó, perque se 
sapiga. 

El que interessa ara al Govern és vendre el Pla estrategic, 
del qual quatre-centes setanta o dues.centes pagines són 
aquí, com a avan<;, el Pla de desenvolupament interessa, si 
interessa, per enviar-lo a Brussel'les i res més. Pero, a aquest 
Parlament, sí que l'hi interessava, i vostes, senyors del PP
UM, han robat el debat a aquest Parlament, han robat el 
debat a aquest Parlament, no al PIe, al Parlameri t. perque 
han tallat el debat a partir que se n'havia fet I'explicació 

general, han tallat el debat de la ponencia, i aixo és 
robar un debat d'un tema molt seriós per a la Comuni
tat Autonoma i per al nostre futur. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. 

Acabat el debat, passarem a la votació de les pro pos
tes. 

Prec silenci als diputats. 

Votarem en primer lloc la proposta de resolució que 
té número de registre 1406, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, donat que consider que suposen un re
buig total i que proposen un text alternatiu. En conse
qüencia, es votara en primer lloc aquesta proposta. 

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? 

24 vots a favor, 30 en contra, 1 abstenció. Queden 
rebutjades aquestes propostes. 

Passam a la votació de les del Grup PSM i EEM. del 
debat he entes que es demanava votació per separat a la 
proposta setena. Es podria votar en dos blocs, per una 
part tota la proposta, és a dir, excepte la número 7, 
per altra part la proposta número seto 

Passam, ido, en primer lloc a la votació de la propos
ta número 7. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor d 'a
questa proposta, es volen posar elrets, per favor? Graci
es, poden seure. 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

5 vots a favor, 49 en contra. 1 abstenció. En conse
qüencia, queda rebutjada la proposta número 7. 

Passam a la votació de la resta ele les pro postes del 
Grup PSM i EEM. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 
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24 vots a favor. 30 en conh'a. 1 ab tenció, Queden rebut
jades aquestes pro postes, 

Esgotat I'ordre del eUa, con.cJou aquesta essió. Moltes 
gracies a tots, 
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